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अନସୂୟା ପା

୧୫୩

ନି ବା େଣାନGଖୀ େଚତନା

ସେkାଷ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୫୫

େଫରି ଯିବ ତୁ େମ?

ସDୀପ େଶଖର

୧୫୬

ଯୁ: ୟୁେକନ୍ ବନାମ ଋଷିଆ

ଦାସି ପଧାନ

୧୫୮

ପଶyେର ଈଶର

କୃ ଚD ବାରି କ

୧୬୩

ପାଦଶ

କଲାଣୀ ଦାଶ

୧୬୫

ପୁରୁଷାକାର

ଡଃ ମେନାରnନ ବି େଷାୟୀ

୧୬୬

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୧୬୮

୧୭୦
ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୧୭୧

ବି ପAବୀ ଭଗତ ସି ଂ

अgୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୭୭

ମାଆ େବୖ ୋେଦବୀ ଦଶନ

ପହA ାଦ ସାହୁ

୧୮୨

ହ
ାନ

୧୮୭

ଆ

ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଇ
-ପ

େମାହ

ା

ପବt ବି ଭାଗ

ତ
ିକ

ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ

୧୬୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ହଁ , କୁ ହ...

Aahwaan.com

7

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ!ାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇ--ପତି କାର अେପଲ ୨୦୨୨ ମସି ହାର ସଂ:ରଣକୁ ମାସ
େଶଷେର େନଇ ଉପିତ େହାଇଥିବା େହତୁ ମଁୁ gମାପାଥୀ ବି ଗତ
ଦି ନେର अେନକ କାଯବ`ତା େହତୁ ପତି କା ପକାଶନେର ଏହି ବି ଳa
େହାଇଛି  େସ ଯା େହଉ ବ^ମାନ ଆପଣ, ସଖେର ଆହାନର ଏହି
ସଂ:ରଣ ଉପାପନ କରୁଥିବା େହତୁ ମଁୁ ଆନDିତ अେନକ ବtୁ
ଭାମଭାଷୀ ମାଧମେର ଏହି ବି ଷୟେର େମାେତ अବଗତ କରାଇଛkି ,
ଆପଣ, ଭଲପାଇବା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପକାଶନେର ଏକ अନନ

ବି ଶ ବ^ମାନ ଏକ ସଂକଟମୟ ସମୟ େଦଇ ଗତି କରୁଛି 
ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁେକନ୍ ମଧେର ଯୁ ଏକ ନି ଣା ୟକ अବାେର
ପହିବାର ନାମ େନଉ ନାହY େତେଣ ବି ଶର अେନକ େଦଶର
େଦଶାଧgମାେନ ଏହାକୁ େନଇ େକୗଣସି ନି ~^ି େନବାର अବାେର ବି
ନାହାkି  େଯଉଁ େଦଶ ସବୁ ବି ଶର ଭାଗବି ଧାତା େବାଲି ନି ଜକୁ ନି େଜ

ତ
ିକ

ା

ମେନ କରି େନଇଥିେଲ ଏେବ େସମାେନ अତk ବି ବଶ ଓ अସହାୟ
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େପାାହନ ଭାେବ ପମାଣିତ େହଉଛି 

ଇ
-ପ

େବାଲି ଜଣାଉଛkି  ବି ଗତ ଦି ନେର ଆେମରି କାର ସରକାର ଭାରତକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଶ ଦରବାରେର अପମାନି ତ କରିବା ଉେvଶେର େଯଉଁ ସବୁ
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କାଯକମ ଆେୟାଜି ତ କରି ଥିେଲ, େସଇ କାଯକମେର ଭାରତର ବି େଦଶ ମୀ ଶୀ ଏସ୍
ଜୟଶ,ର ସ ୟଂ ଉପିତ ରହି େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ସବୁ ପଶyର ଉ^ର ଉପାପନ
କରି ଥିେଲ, ଏଥିରୁ अkତଃ ଏତି କି ତ w େହାଇଗଲା େଯ ବ^ମାନ ବି ଶେର ଭାରତ ଏକ
ନି #ାୟକ ଭୂ ମିକା ନି େଭଇବା ପାଇଁ ପ`ୁତ ରହି ଛି ଯଦି ଓ ବି ଶର अେନକ େଦଶ ରୁଷିଆ
ଏବଂ ୟୁେକନ ଯୁ ବାବଦେର ଭାରତକୁ ମଧତା କରି ବା ପାଇଁ ପେରାg ଭାବେର ଚାପ
ପକାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛkି , ତଥାପି ଭାରତ ନି ଜ ନି ~^ିେର अଚଳ ରହି ଛି
अେନକ ଘଟଣାବଳୀ ମଧେର ବି ଗତ ସାହେର େଦଶବାପୀ ରାମନବମୀ ଏବଂ
ହନୁ ମାନ ଜୟkୀ ସମୟେର ଆେୟାଜି ତ ଜନସମାଗମ ଉପେର अଣନି ୟkି ତ ମୁସଲମାନ
ଭିଡ଼ -ାରା ପଥର ବୃ wି ଘଟଣା ସମୁଦାୟ ଗଣମାଧମେର ଶି େରାନାମା ଗହଣ କରି ଥିଲା
ଏହି ଭଳି ଘଟଣା अବଶ ନୂ ତନ ନୁ େହଁ , କି  ଏହା େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଦି ନକୁ ଦି ନ ବି `ାର
ବା ବୃ ହତ ଆକାର େନବାର ଲାଗିଛି ଏହା ଆମପାଇଁ ଚି kାର ବି ଷୟ କହି େଲ अତୁ rି େହବ

ବୁ ଲେଡାଜର ବବହାରକୁ ସୁପି ମ େକାଟ୍ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ବD କରି େଦଇଥିେଲ ମଧ
ଏହାକୁ େବଆଇନ୍ ପଦେgପ େବାଲି କହି ନାହାkି  େଯଉଁ ଭଳି ଭାବେର ଭାରତର୍
େସୗହାvପ#
ୂ  ବାତାବରଣକୁ अଶାk କରି ବାର ପେଚwା ଉଭୟ େଦଶ ଏବଂ ବି େଦଶେର
ଥିବା ସଂା ମାନ, -ାରା କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଚି kାର ବି ଷୟ େହଉଥିବା
େବେଳ ଆନDର ବି ଷୟ େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଇପାେର अତୀତେର ଭାରତ ପାଧାନ ବି ଶ

ତ
ିକ

ା

ଦରବାରର ନଗଣ ଥିବା େବେଳ ବ^ ମାନର ସରକାର, ପଶଂସନୀୟ ପଦେgପ େହତୁ
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ନାହY ଏହି ଘଟଣାପେର ସରକାର, -ାରା अତି କମଣ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ ପଦେgପ ଭାେବ

ଇ
-ପ

ବ^ମାନ ବି ଶ ଦରବାରେର ଭାରତର କାଟତି େଯ ବଢି ଛି ଏହା ସମେ` ମାନି ବାକୁ ବାଧ

ଆ

ହ
ାନ

େହେବ େତଣୁ େକମି ତି ଆେମ ଭାରତକୁ ନୁ ନ େଦଖାଇବା େସଇ େଚwାେର ସମେ`
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अଛkି 
ବି ଗତ ଦି ନେର ପକାଶି ତ ଏକ ଚଳzି ତ ଦି କାଶGୀର ଫାଇଲସ ପବଳ ସଫଳତା
ପାଇବା ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ କଥା ଓ କାହାଣୀ ବି ଭିନy ମାଧମେର ଜାଣିବାକୁ
ମି ଳିଛି, େସଇଭଳି ଏକ କଥା ଆମକୁ ହାଟସଆପ୍ -ାରା ହ`ଗତ େହାଇଥିଲା ଯାହାର
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାନୁ ବାଦ ଏଠାେର ଆେମ ଉପାପନ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାକୁ େଧୖ ଯ ର
ସହ ପଢ଼ି େବ ଏବଂ ହୃଦୟqମ କରି େବ
(अନ ସୂତରୁ ପକାଶି ତ)
"୧୯ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୯୦େର କାହYକି କାଶGୀର ଉପତକାର अଧି ବାସୀମାେନ ଉବ
ପାଳି ଥିେଲ?"
-- ଡା ରଜତ ମି ତ, କାଶGୀର ଗେବଷକ ଏବଂ ମାନସି କ େରାଗ ବି େଶଷ
"ଆପଣ କାହYକି କହି େଲ େଯ ଆପଣ, ପେଡ଼ାଶୀ, ସହଭାଗିତା ବି ନା କାଶGୀରେର

ଏହି ପଶy ଉପାପନ କରି ଥିେଲ। େଗାଟିଏ ବି ଶବିଦାଳୟେର ମଁୁ ସଦ ବrବ ସମାପନ
କରି ଦୀଘ ପେଶyା^ର ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ`ୁତ କରୁଥାଏ।
କାଶGୀରେର କି ପରି ବବିତ ଉପାୟେର କାଶGୀରର ଶାk ଜୀବନେଶୖ ଳୀକୁ अk କରି
ଦି ଆଗଲା େସହି ବି ଷୟ ସaଳି ତ େମାର ପୁ`କ "The infidel Next Door"ର ପଚାର
େହତୁ ଏକ ଦୀଘଦିନିଆ କାଯକମର େଶଷ େସାପାନେର ଥାଏ। अେନକ କାଯକମ
ପିତମାେନ

େସମାନ,

ଦୁ vଶା

ଓ

ପଳାୟନର

କାହାଣୀ

ା

କାଶGୀରର

ତ
ିକ

ସମୟେର

ଇ
-ପ

 ଜଳ ସଦୃ ଶ
ଜଣାଉଥାkି । ଏମାନ, अନୁ ଭବ ସେତ େଯମି ତି ପାହାଡ଼ ପବତ େଦଇ ନି ମଳ

ଆ

ହ
ାନ

ବହି ଯାଉଥାଏ। ନି ଜର େଦଶେର ହY अନଗହର ପାଣୀମାନ, ପରି ଜୀବନ ବି ତାଇବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାଧ େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ସମାଜର େସଇ अନୁ ଭୂ ତି ଦଶtିରୁ ଦଶtି େସମାନ,
अkରଆତGାେର ଗଛି ତ େହାଇ ରହି ଥିଲା, ଯାହା ଧାରା ୩୭୦ ଉେ¡ଦ େହବାପେର
ଉଦଗୀରଣ େହାଇପଡି ଲା।
"ଏଠାେର ବଢି ଥିବା, ମଁୁ ଦି ତୀୟ ପି ଢ଼ିର କାଶGୀର ପିତ।" େସ ଝି अଟି କହି ଲା। "ମଁୁ
େସେତେବେଳ ବହୁତ େଛାଟ ଥିଲି, େଯେତେବେଳ େମା ପି ତାମାତା କାଶGୀରରୁ ପାଣ ରgା
କରି ବା ପାଇଁ ୧୯୯୦େର ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ। ଆେମ େକମି ତି େସଠାରୁ
ବି ଆସି ଥିଲୁ, େସଇ अନୁ ଭୂ ତି ଆମ ପରି ବାର ମଧେର ସୀମି ତ ଥିଲା।"
"େମାର େଗାଟିଏ ପଶy, ଯାହା େମାେତ ସବୁ େବେଳ अଥୟ କରି ଦିଏ। ଆେମ ପଳାୟନ
କରି ବା ସମୟେର ଆମ ପେଡ଼ାଶୀମାେନ କି ଭଳି ବବହାର କରିଥିେଲ? ମଁୁ अେନକ ଥର
େମା ପି ତାମାତା,ୁ ଏଇ ବି ଷୟେର ପଶy କରି ଛି, କି  େସମାେନ କି ଛି କହkି ନାହY। େବେଳ
େବେଳ କହkି , ଆେମ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏେତ ବ` ଥିଲୁ େଯ କାହାର ପତି କି ୟା

"ମଁୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ଉ^ର େଲଖିେଦବି ।" ମଁୁ ପତି ଶତି େଦଇ ଚାଲି ଆସି ଲି,
ଜାଣିଥିଲି ଉ^ର ବହୁତ ଲaା େହବ ଯାହାକୁ अ} ଶ¢େର କହି ବା ସ£ବ େହବ ନାହY।
ଆମ ସଭାର ଉେଦାrା ଆସି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଜଣାଉଥିେଲ, ଫAାଇଟ ଧରି ବା ପାଇଁ ସମୟ
େହାଇଗଲାଣି, ଏବଂ କି ଛି ଉ^ର ସବସଖେର ପକାଶ ନ କରି ବrିଗତ ଭାବେର
ପଢ଼ି େନବା ଉଚି ତ େବାଲି ମଁୁ ମେନ କରୁଥିଲି।

ତ
ିକ

ା

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏୟାରେପାଟ  ପହି ବି ମାନ ଭିତେର ବସି ଗଲି େସେତେବେଳ େମା
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ପତି ଧାନ େଦଇନାହଁୁ । କି  ମଁୁ ବି ଶାସ କେର ଏହାର ଉ^ର କି ଛି अଲଗା େହାଇଥିବ।"

ଇ
-ପ

ମାନସପଟେର अତୀତର ଛବି ଉଦଭାସି ତ େହଲା। ଭାରତର ଏକ अତି କୁ ଖାତ, ତି ହାର

ଆ

ହ
ାନ

େଜଲେର କତି ପୟ ଆତ,ବାଦୀ, ସହ କଥା େହଉଥାଏ। େସମାେନ ହସୁଥାkି अଥଚ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମାନ, କଥାଗୁଡିକ ଭାରି କw େଦଉଥାଏ।
େସମାେନ ସବୁ କାଶGୀର ଉପତକାର ଆତ,ବାଦୀ ଥିେଲ ଏବଂ ଆମର ଚzା
ବ^ମାନ କାଶGୀର ଉପତକାରୁ ୧୯ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୯୦େର ପିତ ମାନ, ପଳାୟନ
ଉପେର େହଉଥିଲା। େସମାନ, ମଧରୁ ଜେଣ କହି ଲା,
"ମଁୁ େକବଳ େଦଖୁଥିଲି, େସମାନ, ପଳାୟନ ଆମ ପାଇଁ ସ!ୂ# ମେନାରnନ ପରି
ମେନ େହଉଥିଲା। ଏଭଳି କି ଛି ଘଟଣା କାଶGୀର ଉପତକାର ଆେଦୗ େଦଖିବାକୁ ମି ଳି
ନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ସକସ ଚାଲି ଛି। ପାକି `ାନ କି େକଟ ଜି ତିବା ସମୟେର ବି
ଏମି ତି ଆନD अନୁ ଭବ େହଉନଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁ ଛkି ଆେମ େସମାନ,ୁ ପୁଣିଥେର
ଉପତକାକୁ ସ ାଗତ କରି ବୁ? େସମାନ, ପଳାୟନ, ଆଜି ସୁା ଘଟିଥିବା ଉପତକାର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ अେମାଦକର ଦୃ ଶ ଥିଲା। ଆେମ ଜାଣିଥିଲୁ େସମାେନ ପଳାୟନ କରି େବ
ଏବଂ ଆେମ େସଇ ଦୃ ଶ େଦଖିଥିଲୁ। ଏହା ଆମପାଇଁ ଏକ ଉବ ଥିଲା ଏବଂ ଆେମ

"ଆପଣ ଜାଣkି େମା ମାଆ େମାେତ ନୂ ଆ େପାଷାକ ପି tାଇ ଛାଡି ଥିଲା, େସମାନ,
ପଳାୟନ େଦଖି ବା ପାଇଁ? େସଇଦି ନ ଆମ ଘେର ସ ାଦି w େଭାଜନ ମଧ େହାଇଥିଲା। ମଁୁ
ଜାଣିବାେର ପାୟ ସବୁ ଘେର ସମାନ ଉବ ଭଳି ପରି େବଶ ଥିଲା। ସମ` ପରି ବାରେର
ପାଟ ଭଳି ବାତାବରଣ ଥିଲା। େମାର ଜେଣ ବtୁ , ବାପା ତାକୁ େଗାଟିଏ ଦୁ ରବୀgଣ ଯ
େଦଇଥିେଲ, ଏଇ ଦୃ ଶ ନି ଜ ଘର ଛାତ ଉପେର ରହି ଦୂ ରରୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ।

ତ
ିକ

ା

"ତା େହେଲ, ଏହା ସମ`,ୁ ଆଯ କରି େଦବା ଭଳି େକୗଣସି ହଠାତ ସଂଘଟିତ
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ସମେ` ଏଥିେର ଆନDେର अଂଶ େନଇଥିଲୁ।"

ଇ
-ପ

ଘଟଣା ନଥିଲା?" ମଁୁ ପଚାରିଲି ।

ଆ

ହ
ାନ

"ଜମା ନୁ େହଁ । ଆେମ ସମେ` ଜାଣିଥିଲୁ େସମାେନ ଠି କ େସଇ ଦି ନ ହY ପଳାୟନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି େବ।" େସ ଉ^ର େଦଲା। "ଆପଣ ଜାଣkି , ସବୁ ଠୁ ମଜାର କଥା େହଲା, ଆଜି ଯାଏ
େକହି ବି ଏଇ ବି ଷୟେର କଥା େହାଇନାହାkି । ଆଉ ଦି ତୀୟ ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତ¤ପ#
ୂ  କଥା
େହଲା ଏହା w ଦି ବାେଲାକେର ଘଟିଥିଲା, ରାତି ର अtକାରେର ନୁ େହଁ । ଏହା
ଉପେଭାଗ ଦୃ ଶ ଥିଲା, ସକସ ଭଳି , ଏକ ସ!ୂ# ନାଟକୀୟ ଘଟଣା, ଯାହା ଆେମ
ଭବି ଷେର ଆମ ପରବ^ ୀ ପି ଢି,ୁ ଏହି ଘଟଣା ବ#ନା କରି ଶୁଣାଇ ପାରି ବୁ, ଭବି ଷତ
ପାଇଁ ସୁସଂରgିତ।
"ତା େହେଲ, ତୁ େମ ଏଇ ଘଟଣା ତୁ ମ ପି ଲା,ୁ ଶୁଣାଉଛ, ଭବି ଷତର ପି ଢୀକୁ ?"
"ହଁ , େକବଳ ମଁୁ ନୁ େହଁ , ପେତକ ପରି ବାର ଏମି ତି କରୁଛkି ।"
"କାହYକି, ଏଇ ଘଟଣା ଏମି ତି ଘଟିଲା?" ମଁୁ ପଶy କରି ଥିଲି?
"େସମାେନ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଆେମ େସମାନ, ମୁହଁେର ଭୟ େଦଖି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲୁ" େସ କହି ଲା।

ବrିମାନ, ଆଖି ଉପେର େକDି ତ େହଉଥିଲା େଯଉଁମାେନ ଯୁେgତେର ବDୀ େହାଇ
ରହୁଥିେଲ ଏବଂ େକୗଣସି େଯାା କି aା େଭାକି ଲା ସି ଂହ ମୁଖେର ନି ଜର ନି ିତ ମୃତୁକୁ
अେପgା କରୁଥିେଲ। ମୃତୁ अେମାଦକର ନଥିଲା, କି  େସମାନ, ଆଖିେର ଭୟ େଦଖିବା
େରାମାକର ଥିଲା। ଦଶକ ଏଇଥିପାଇଁ अଥ େଦବାକୁ ରାଜି େହଉଥିେଲ। େସମାେନ
େରାମିତ େହାଇ େଦଖୁଥିେଲ ଏବଂ ଚାହଁୁ ଥିେଲ େଯ ଏଇ ଦୃ ଶ अଧି କ ସମୟ ଧରି

ତ
ିକ

ା

ଚାଲୁ ଥାଉ। ଏହା ଏକ େରାମାକର अନୁ ଭବ ଥିଲା, ଶରୀରର ଶି ରା ଓ ଧମନୀେର
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େରାମ ସଭତା ବି ଷୟ ସaଳି ତ ଚଳzି ତ ମାନ,େର ପାୟତଃ କାେମରା େସଇ

ଇ
-ପ

ହେମାନର ଗତି କୁ ବୃ ି କରି େଦବା ଭଳି अନୁ ଭବ।

ଆ

ହ
ାନ

"କାଶGୀର ହି Dୁମାନ, ପଳାୟନ େସମାନ, ପେଡ଼ାଶୀ, ଚgୁେର େକୗଣସି ପକାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭିନy ଥିଲା କି ?" ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି।
"ଆେମ େସମାନ,ୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ େସAାଗାନ େଦଇଥିଲୁ। ଉପତକାର
ସମ` ମସ୍ଜିଦରୁ ଇମାମ ମାନ, -ାରା ସମାନ େସAାଗାନ ଦି ଆଯାଇଥିଲା, 'ପରି ବାରର
ମହି ଳା ସଦସ,ୁ ଏଇଠି ଛାଡି କାଫିର ମାେନ ଉପତକା ଛାଡି ପଳାଇ ଯାअ' "।
"ଆପଣ ଜାଣkି ଆେମ ଏପରି କାହYକି କରି ଥିଲୁ? କାରଣ ଆେମ अନୁ ଭବ କରି ଥିଲୁ,
ଚାରି ଲg ହି Dୁ, ଗୁଳି କରି ହତା କରି ବା ସ£ବ ନୁ େହଁ ।" େସ କହୁଥିଲା। "अବଶ
ଆବଶକ ପଡ଼ି ଥିେଲ େସଇୟା ବି କରିଥା। େସମାନ, ମହି ଳା ମାନ, ଉପେର ଆମର
ଆଖି ରହି ଛି େବାଲି ଜଣାଇବା ପେର େସମାେନ ସହଜେର ଉପତାକା ତାଗ କରି
ପଳାୟନ କରି ବାକୁ ବାଧ େହେବ େବାଲି ଆେମ अନୁ ଭବ କଲୁ । ଥେର େସମାେନ
ପଳାୟନ କରି େଲ େସମାେନ ଗରମ, ପରି ଶମ ଏବଂ ସଂକମଣ ଇତାଦି େର ମୃତୁବରଣ
କରି େବ, ଯାହା େସମାେନ େକେବ ଆଗରୁ अନୁ ଭବ କରି ନଥିେଲ। ଆମ ଉପେର େକୗଣସି

ଗଣହତା େହାଇଥିଲା େବାଲି ?
ତା ଶ¢ ଗୁଡିକ ମkି ତ ଏବଂ ଆଦଶ େପରି ତ ଭଳି ମେନ ହୁଏ ତି ରିଶି ବଷ ପେର।
ବି ଶେର େକହି ବି କାଶGୀର ମୁସଲମାନମାନ,ୁ ହି Dୁମାନ, ପଳାୟନ ପାଇଁ େଦାଷୀ େବାଲି
କହି ନାହାkି । ଏହାର ବି ପରୀତ କାଶGୀର ମୁସଲାମାନ ମାେନ େସମାନ, େମାବାଇଲ େସବା
ବD କରାଯାଉଛି କହି ନି ଜକୁ ପୀଡ଼ି ତ ଭାବେର ଉପାପନ କରୁଛkି ଏବଂ ବି ଶବାପୀ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ

अଭିେଯାଗ ବି କରୁଛkି ।

ଇ
-ପ

ଏବଂ ମାନବ अଧି କାର gୁ# େହଉଥିବାର

ଆ

ଶୁଣୁନାହାkି ବରଂ ସମଥନ ବି କରୁଛkି

ତ
ିକ

ା

ସି କୁଲର େନତା, ବାମପ¦ୀ, ଶମି କ ସଂଗଠନ ଇତାଦି େସମାନ, କଥାକୁ େକବଳ
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କଣ ଏହା ସବକାଳୀନ ସବବୃହତ ଭାk ଧାରଣା ପରି ମେନ ହୁଏନି େଯ ଚାରିଲg
କି aା କି ଛି अଧି କ କାଶGୀର ହି Dୁ େଯଉଁମାେନ େଦଶର ବି ଭିନy ାନେର ଶରଣାଥୀ ଭାବେର
ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛkି ପୁଣିଥେର ଉପତକାକୁ ଫରି େବ ଏବଂ େସଇ େଲାକମାନ, ସହ
ରହି େବ େଯଉଁମାେନ େସମାନ,ୁ ମାରି ବା ପାଇଁ ପେଚwା କରିଥିେଲ!!!
ମଁୁ ସବୁ

ଘଟଣାବଳୀ େସମାନ, ଠାରୁ ବି େମାହି ତ େହାଇ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯାହା

अବି ଶସନୀୟ ଭାେବ େମାର अିମ¨ାଗତ େହାଇ ରହି ଯାଇଛି । େସଇ ନି ଭୁ ଲ େଯାଜନା,
ିରନି ିତ କାଯନୟନ, ସମୁଦାୟ ଘଟଣାର େଶଷ ପଯk ସଠି କ ଥିଲା। ଆମ ଦଳଗତ
ଚzାେର ପରି େବଶ अବି ଶସନୀୟ ଭାେବ ଗ£ୀର କି  ସତଘଟଣା ଆଧାରି ତ ଥିଲା ଯାହା
େମାେତ अଣନି ଶାସୀ

କରି େଦଉଥିଲା। ଘଟଣାର ପେତକ ଧାରାକୁ ସଠି କ ଧାନ

ଦି ଆଯାଇ ନି ଭୁ ଲ ଭାବେର କାଯକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପେତକ ଗଁାେର ରହୁଥିବା
ହି Dୁମାନ, ଜନସଂଖା ଗଣନା ଠାରୁ ଆର£ କରି େସମାନ,ୁ ଭୟଭୀତ କରି ବା ପାଇଁ

ବି ଷୟେର ସଠି କ ଭାବେର ଗେବଷଣା କରାଯାଇ କାଯକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା
अତୀତର ଗଣହତାକାରୀ ହି ଟଲରକୁ ବି ଲ¨ାନି ତ କରି େଦଇପାେର।
େଯେତେବେଳ ଆମର ଚzା ସମା େହଲା, ମଁୁ େସଠାରୁ େକୗଣସି ମାନବୀୟ
ସେaଦନାହୀନ ପାଣୀଟିଏ ପରି ବାହାରି ଆସି ଥିଲି। ତାର ପେତକ କଥା େମା କାନେର
ବାରaାର ପତି ଧନିତ େହଉଥିଲା। କାଶGୀର ହି Dୁମାନ, ହତା ଏକ େଯାଜନାବ

ତ
ିକ

ା

ଉପାୟେର େହାଇଥିଲା, ଯାହାର ବି ବରଣୀ ସଠି କ ଭାବେର ପରିଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
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ନି ାରି ତ ବrିମାନ, ସଂଖା ପଯk, େପାଲି ସ ଏବଂ ସୁରgା କମୀ, କାଯେଶୖ ଳୀ ସବୁ

ଇ
-ପ

ଏବଂ େସଇ ଦୁ ଭାଗଜନକ ଦି ବସ ୧୯ ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୯୦ ମଧ େଦଶର ସୀମାେର

ଆ

ହ
ାନ

अନୁ ପେବଶକୁ ସୁହାଉଥିବା ଭଳି अନୁ ଭବ କରି େଯାଜନା ପେର ିର କରାଯାଇଥିଲା।
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ଆତ,ବାଦୀ ଏବଂ ାନୀୟ अଧି ବାସୀ ମାନ, ମଧେର ସମନୟ ରହି ଥିଲା। ହି Dୁମାନ,ୁ
w ଦି ବାେଲାକେର ହତା କରାଗଲା, ଏହା ଏକ ବି ପଦସଂେକତ ଥିଲା ଯାହାଫଳେର
େସମାନ, ମଧେର ଭୟର ଏଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃwି େହାଇପାରି ବ େଯ େସମାେନ
ପୁଣିଥେର ନି ଜ ଘର ବା ଗଁାକୁ େଫରି ବା କଥା ସ ପyେର ବି ଚି kା କରି େବ ନାହY। କାଶGୀରର
ମୁସଲମାନ ମାେନ ଏଠାେର େକବଳ ନି ରବଦwା ନଥିେଲ ବରଂ େସମାେନ ଏହି ଘଟଣାେର
ସହଭାଗୀ ଥିେଲ। ଏହି େଯାଜନାକୁ କାଶGୀରୀୟତ (अଥାତ ଏହା ଆେଦୗ ଘଟିତ େହାଇନାହY)
ଭାବେର ପରି ଗଣିତ କରାଇ अତk େଗାପନ ଭାବେର ହି Dୁମାନ,ୁ ତଥା ସମୁଦାୟ େଦଶ
ଏବଂ ବି ଶବାସୀ,ୁ अtାରେର ରଖି କାଯକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
अେନକ ବଷଧରି , ସଂଖାଗରି . ଭାରତବାସୀ ହି ଂସା ଏବଂ ହତାର ଶି କାର େହାଇ
ଆସୁଥିେଲ। କାଶGୀରେର, ବqଳାେର, ପnାବେର ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ ାନେର, କି 
େକହି େକେବ ପଶy କରି ନାହାkି କାହYକି ହଠାତ କି ଛି ପେଡ଼ାଶୀ ବି େଶଷ ଦି ନେର ଧମକ

ଭଗବାନ"। କାହYକି େସମାେନ େଯଉଁମାନ, ସହ अେନକ ଦି ନରୁ ଏକାଠି ବସତି ାପନ
କରି ରହି ଥିେଲ େସମାନ,ୁ ହY ହତା କରି ବା, अପମାନି ତ କରି ବା ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରି ବା
ପାଇଁ ଧମକ ଦି अkି । ସତତାର ଉପାପନ କରି ବାପାଇଁ ପତି ାବ ସାaାଦି କ,
ସେମତ, େକହି େକେବ ପଶy କରkି ନାହY, ଏହା ସବୁ କି ଏ ଆଉ କାହYକି ଆର£ କରି ଥିଲା?
ପତି କି ୟା ଏବଂ େଲାକ, ଘଟଣାପତି ଆଭିମୁଖ ପଧାନତା ପାଏ କି  ଘଟଣାେର ମୂଳେର

ତ
ିକ

ା

ଥିବା କାରଣକୁ ଲୁ େଚଇ ରଖି ଦି ଆଯାଏ

ଇ
-ପ

ସବୁ େବେଳ ସରକାରୀକଳ -ାରା ନି େ~ଶି ତ ରହି ଆସି ଥିବା େଗା.ୀମଧେର ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଦୁ କାରୀ ଚି kା ସବୁ େବେଳ କାମ କେର ଏବଂ େସମାେନ ଏଇୟା ଭାବkି େଯ ଯଦି ଆେମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ରବ ରହି ବା ବା େକୗଣସି କଠି ନ ପଶy ନ ପଚାରିବା ତା େହେଲ ହୁଏତ ସବୁ କି ଛି ସାମାନ
େହାଇଯି ବ ଏବଂ ଦମନକାରୀ,ୁ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ପଶy ଉତ୍ଥାପନ କରି ବା अନୁ ଚି ତ
ପରି ିତି ଠାରୁ ଭିନy ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିେଦେଲ ହୁଏତ ପରିିତି ସୁଧୁରିପାେର ବା ବଦଳି
ଯାଇପାେର ଦମନକାରୀର ଆଖିେର ଆଖି ମି େଶଇ େକେବ ବି ପଶy କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ
େସ ଏଭଳି କାହYକି କରkି ! ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ େକହି ବି ପଶy କରkି ନାହY, କି ଏ ଏବଂ
କାହYକି ବqାଳେର ଡାଇେର©୍ ଏªନ୍ େଡ ଆର£ କରିଥିେଲ, ବା କାହYକି େଗାଧାେର
ମହି ଳା ଏବଂ ଶି ଶୁ, ସେମତ अଗଣି ତ ନି ରୀହ େଲାକ,ୁ େଟନର ବଗିେର ନି ଆଁ ଲଗାଇ
ଜଳାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା
ଆଜି , ଆେମ େସମାନ, ନୁ ଆ ପେଡ଼ାଶୀ ସୀମା ଧି େର ଧି େର ସ,ୁ ଚି ତ େହବାକୁ
ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମ -ାର େଦଶେର ଆସି ପହିଲାଣି େସମାନ,ୁ ଆବଶକ ଥିବା େବେଳ
ଆେମ ନି ରବ ରହି ଥିେଲ, େକୗଣସି

ପଶy ଉତଥାପନ କରି ନଥିେଲ କାଶGୀରେର,

ଏଭଳି ପରି ିତି େକେବ ବି ଉପୁଜିବ ନାହY
ମଁୁ ଏଇ କଥା େଲଖି ବା େବଳକୁ ବqାଳେର େଗାଟିଏ ହି Dୁ ପରି ବାର ଯାହାକୁ ସମୂେଳ
ନି ପାତ କରି ଦିଆଗଲା, େସମାନ, ନି ରୀହ ଆଖି ଆମକୁ ଆଶାବାନ େହାଇ ନାୟର ଭିgା
ମାଗୁଥିବା ଭଳି ଚାହY ରହି ଥିବା अନୁ ଭବ କରୁଛି  ହତାକାରୀମାେନ अନ ସମ`
ହତାପରି େକବଳ ଗଣହତାର ଆନDକୁ अନୁ ଭବ କରୁଛkି ଯାହା େସମାେନ ଏଇ

ତ
ିକ

ା

ଭାରତବଷେର ଶତା¢ୀ ଶତା¢ୀ ଧରି କରି ଆସି ଛkି 

ଇ
-ପ

େକବଳ, ଯଦି ଆଜି ଆେମ ଏକତି ତ େହାଇ େସଇ ଦମନକାରୀ,ୁ ଜବାବ େଦବାେର

ଆ

ହ
ାନ

ସgମ େହାଇପାରିବା, ପଶy ଉତଥାପନ କରି ପାରି ବା, ତା େହେଲ ହୁଏତ ଆମର
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ଭବି ଷତର ବଂଶଧରମାେନ ନି ଭୟେର ସ ଧମ େସ ¡ାକୃ ତ ଭାବେର ପାଳନ ପାଇଁ
ନାେୟାଚି ତ ପ¦ା େଦଖିପାରି ବା
ଆମ ଏଇ େଦଶର ଇତି ହାସେର ଧାମକ ଆାକୁ ଆଧାର କରି अସଂଖ େଲାକ,ୁ
ହତା କରାଯାଇଛି  ଆେମ ଏଇ େଦଶର ସ ତ ନାଗରି କ ଭାବେର ଏଇଥିପାଇଁ
ଉ^ରଦାୟୀ ରହି ବା େଯ ଆମର ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ମାନ, ବଳି ଦାନ ବଥ ଯାଇନାହY
(ହାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧମେର ମି ଳିଥିବା ଏକ ଆେଲଖର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାନୁ ବାଦ)
ଆଶା କରୁଛି , ବି ଳaେର ପକାଶି ତ େହବା ସେ^ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଆପଣ,ୁ ପସD
ଆସି ବ ଆଗାମୀ ମାସର ସଂ:ରଣ ପାଇଁ ଶୀଘ ଆେଲଖ େପରଣ କର
ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡି ଶାର ଦୁ ଇଜଣ ସ ନାମଧନ ବrିତ ପଫୁଲA

କର ଏବଂ

ବୀଣାପାଣୀ ମହାkି , ବି େୟାଗ ଘଟିଛି େସମାନ, ବି େୟାଗ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତେର ଏକ
अପର
ୂ ଣୀୟ gତି ଘଟାଇଛି  େସମାନ,ର ଆତGାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ

ତ
ିକ

ା

ଧନବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କାw୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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ଆ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ଇ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

https://www.youtube.com/DrJyotiPrasadPattnaik

Aahwaan.com

20

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୦
ପି nରାବ ବାଘ
ପାଓଲି ଏେବ ସୁDରବନ ରି ସzେର ପର
ୂ ା ସମୟ େଦବା ଆର£
କେଲଣି। ଆଉ କଲି କତା କଦବା କ¤ଚିତ ଯାଉଛkି । ମଜୁ ମଦାରବାବୁ
ତା,ର ଗାଇଡ। अତି ାନୀ ବrି। ତା,ର ଉପେଦଶ ହି ସାବେର େସ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଆଜି କାଲି ନି ଜର ପାୟ ସବୁ ସମୟ ସୁDରବନ ଆଖପାଖ अଳ ଆଉ
ପାଣି ଭିତେର କଟାଉଛkି । ମଜୁ ମଦାରବାବୁ , କଥା ହି ସାବେର-ନି େଜ
ଜqଲ ଭିତେର ରହି ଜqଲର େବାହି ଯାଇଥିବା ଶି ହରଣକୁ अନୁ ଭବ
କର।

େଲାକମାନ,ର

ମନର

ବି ଶ¤ାସ

େସମାନ,

ହି ସାବେର

ଭାବ। େସହି ପରିେବଶେର, େସହି େଲାକମାନ, ମଧେର ରହି ।
ତାେହେଲ ବି ଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି େହବ ଆଉ ଗେବଷଣା ପକୃ ତେର
ଉପାେଦୟ େହାଇପାରି ବ। ପାଓଲି ଜାଣିଶୁଣି ଏକ କଠି ନ ପରି େବଶ
ଭିତେର ନି ଜର ଗେବଷଣା କରି େବ। ନେହେଲ ଦି ନ ଦି ନ, ସାହ,
ସାହ, ମାସ ମାସ ସୁDରବନ ଭିତେର କଟାଇବା କି ଛି ସହଜ ନୁ େହଁ ।

ରଖି ଛkି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆକମଣମୁଖୀ ବବହାର ଉପେର େସ ରି ସz ଜାରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାଘ ଆଉ ଜqଲ ତା,ର ରି ସzର ବି ଷୟବ`ୁ। ବାଘର ଏ
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େସମାନ, ଭିତେର ରହି ଆହରଣ କର। ତାପେର ବି ଷୟ ଉପେର
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ସୁDରବନର ବାଘ କଣପାଇଁ ଏେତ କୁ ଖାତ? ଆଉ କଣପାଇଁ ଏେତ କାହାଣୀ
ସୁDରବନେର େଖଳି ବୁଲୁ ଛି ? ଆଉ ତା,ର ମନର ଗହୀର କDରେର ଆେଲୟାର
ଆେଲାକ ବି ଷୟେର ଜାଣିବାପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଇ¡ା अଛି । େସଥିପାଇଁ େସ ପାଣି ଭିତେର
अନମାନ, ସହ ଘୁରିବୁଲkି ।
ଶନି ବାର ସକାଳ। ପାଓଲି କଲି କତା େଫରି ନଥିେଲ। େସ ବଶି ରହାଟ अଳର
ବାଗନା କା!େର ଥିେଲ। କା!ଟା େସମି ତି େକାଳହଳେର ଭରି ନଥିଲା। ସମେ` ନି ଜ
ନି ଜ କାମେର ବ` ଥିେଲ। ଆଖପାଖେର अଜଣା େଲାେକ େକହି ନଥିେଲ। େରn
अଫିସର ଆସି ଯାଇଥିେଲ। େସ ନି ଜ େଚୟାରେର ବସି ବାହାରକୁ अନାଉଥିେଲ।
ବାହାେର ଲୁ ଣା ଗଛେର ପgୀମାେନ ଭରି ଯାଇଥିେଲ। ପାଓଲି ପାୟ ସକାେଳ େରn अଫିସ
ଆସି ଯାଆkି । ବାଘ ଉପେର େହଉଥିବା ବି ଭିନy କାମ ଉପେର ତଥ ସଂଗହ କରkି । ଏସ
ଟି ଆର େଲାକମାେନ ତା,ୁ ନି ଜର ଏକ अଂଶ େବାଲି ଭାବି େଲଣି । ସବୁ କଥାେର େସ ଏସ

ଶି gିତା ମହି ଳା, ସହ ମି ଶିବା ପାଇଁ େଲାକ,ୁ ସେ,ାଚ ଲାଗୁଥିଲା। କି  ପାଓଲି , अତି
ସାଧାରଣ ଚାଲି ଚଳଣି ଆଉ ମଧୁର ବବାହାର େଦଖି ସମେ` ତା, ସହ ଭଲଭାେବ
ମି ଶkି । କି ଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିେଲ େରn अଫିସର, ପାଖକୁ ଖବର ଯି ବା ସାେqସାେq
ପାଓଲି , ପାଖେର ଖବର ପହିଯାଏ। େରn अଫିସର ବୟ: ବrି। େସ ପାଓଲି ,ୁ
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ନି ଜର ଝି अ ଭଳି େସyହ କରkି ଆଉ ତା,ର େଯମି ତି କି ଛି अସୁବିଧା ନହୁଏ େସଥିପତି
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ଟି ଆର କମଚାରୀ,ୁ ହାତ ବଢାkି । େସମାନ, ସହ ମି ଶି ଚଳkି । ପଥେମ ପଥେମ ଏେତ

ଇ
-ପ

ଧାନ ଦି अkି । କୁ ହାଯାଇଛି ମଧୁର ବଚନ, ଭଦ ବବହାରେର କାହାକୁ ଜି ତି ନହୁଏ?
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ପାଓଲି , ଏଇଟା ଜନGଗତ ଗୁଣ। େସ ସମ`,ୁ ସାନ ଦି अkି । ଏଣୁ ତା,ୁ ସାନ
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ମି େଳ। େସ ଯୁଆେଡ ଯାଆkି ତା, ସାqେର କି ଏ ନା କି ଏ ଥାଏ।
େଗାଟାଏ କାଉ କୁ ଆଡୁ ଉଡି ଆସି କା’କା’ େହଲା। ପାଓଲି େସେତେବଳକୁ ଏକ
େଚୟାରେର ବସି अଫିସେର ପଡି ଥିବା େରଜି wରକୁ ଘା«ୁଥାkି । େସଥିେର wାଫମାନ,
ଯାତାୟତ ଆଉ ଜqଲେର କଣ େଦଖି ଥିବା ବି ବରଣୀ ଥାଏ। େକଉଁ ସମୟେର େସମାେନ
କୁ ଆେଡ ବୁ ଲି େଲ ଆଉ େକେବ େଫରି େଲ। େଯଉଁଠି ବାଘ, अନ ବି ରାଡି ମାନ, କଥା
େଲଖାଥାଏ େସଇଠି ତା, ଆଖି ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। େବଶ ବଡ଼ େରଜି wର। େସ ାନ,
ସମୟ ଆଉ ଜୀବ, ବି ବରଣୀ ଟିପି େନଉଥାkି । ଏ ସବୁ ତଥ ସହ ମଣିଷର ଯାତାୟାତ
 ବାହାର କରି େବ। ପାଣିପାଗ,
ଆଉ ବବହାର ତଥକୁ ପେର ମି ଶାଇ ଏକ ନି ଣୟ
ଯାତାୟତ, ଦୂ ରତା, ଜୁ ଆର ଏମି ତି अେନକ ତଥ ଏ अଫିସେର ମି ଳିବନି । େସ अନ
अଫିସରୁ ତାହା ସଂଗହ କରି େବ। େସ କାଉଟିକୁ अନାଇେଲ। ବାହାେର ଏକ ନଡି ଆଗଛର
ଲaା ବାହୁqାରୁ ପତସବୁ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡି ଛି। ବାହୁqା ଉପେର କାଉଟି ବସି କା’ କା’

ଜେଣ ମଝି ବୟସର େଲାକ େଜାରେର େଗଟ େରn अଫିସ ଆଡକୁ ଚାଲି
ଆସୁଥିେଲ। କ!ାଉର ଲୁ ହା େଗଟକୁ ପାୟ ଧ¬ା େଦଇ େଦୗଡି ଆସି େଲ। େଗଟକୁ ବD
ମଧ କେଲନି । େଗଟରୁ ଏକ େଜାରେର େକଁ ଶ¢ ଆସି ଲା। ପgୀର ଶ¢ଠାରୁ ଭିନy ।

ପାଓଲି େଲାକଟିକୁ अନାଇେଲ। अ«ାତେଳ େଚକ ଲୁ qି ଆଉ େଦହେର ହାଫ ଶାଟ।

ତ
ିକ

ା

ଏଇଟା ଏଠାକାର େଲାକ,ର ନି ତିଦିନିଆ େପାଷାକ। େସ କାହାକୁ ନअନାଇ ସି ଧା
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େହଉଥିଲା ।

ଇ
-ପ

େରnରବାବୁ , ରୁମ ଆଡକୁ ମାଡି ଗେଲ। ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ ପଥେମ ବି ଟବାବୁ ,

ଆ

ହ
ାନ

େଖାଜkି । କି  େଲାକଟି ତାହା ନକରି ସି ଧା େରnରବାବୁ , ପାଖକୁ େଦୗଡୁ ଥିଲା। ପାଓଲି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାବି େନେଲ େଯ କି ଛି େଗାେଟ ଘଟିଛି। ଏଣୁ େଲାକଟି ପଥେମ େରnରବାବୁ ,ୁ
େଦଖାକରିବା ପାଇଁ ଧପାଲୁ ଛି । ଏଇଠି େରnରବାବୁ ,ୁ େଦଖା କରି ବା अଥ େହଉଛି ବାଘ
ଆକମଣ ବା ବାଘ ଖସି ଗଁା ଭିତରକୁ ଆସି ଯିବା। ଏଇଟା ପାୟ ସବୁ େବେଳ ଘେଟ। ଏଣୁ
କଥାଟା ବାଘ ଉପେର େକDି ତ େହାଇଥିବ। ପାଓଲି ନି ଜ େକାଠରି ରୁ ବାହାରି ଆସି
େରnରବାବୁ , ରୁମକୁ ଚାଲି େଲ।
େସେତେବଳକୁ େଲାକଟି େରnରବାବୁ , ଆଗେର ଠି ଆେହାଇ ଧଇଁସଇଁ େହଉଥାଏ।
ତା’ କଥା େସ େଜାରେର କହି ସାରି ଥିଲା। କୁ ମୀରମାରି ଗଁାର େଲାକ। ଗଁାେର େଲାେକ
କାଲି ବାଘକୁ େଦଖି ଛkି । ବାଘ କଥାଶୁଣି େରnରବାବୁ ପାଓଲି ପହିଲା େବଳକୁ ନି ଜର
େଚୗକି ଛାଡି ଠି ଆେହାଇ ଯାଇଥିେଲ। େସ ବଡବଡ ଆଖି େର େଲାକଟିକୁ अନାଉଥିେଲ।
େସେତେବଳକୁ ସାଧନବାବୁ ମଧ େରnରବାବୁ , େକାଠରି ରେର ପହିଗେଲଣି । େକହି
େଚୗକି େର ବସି ନଥିେଲ। େଲାକଟି େଗାେଟପେଟ ଆଉ अନପେଟ ଏସ ଟି ଆରର

ସଂtାେବେଳ େଲାେକ ଗଁାରୁ ଦୂ ରେର େଦଖିଛkି । ଆଜି ସକାଳୁ କୁ ମୀରମାରି ଗଁା ପାଖ
ଜqଲେର ବାଘକୁ େଦଖିେଲଣି । େକହି ପାଖକୁ ଯାଇନାହାkି । ଆଜି କାଲି ସବୁ ଗଁାବାଲା,ୁ
अନୁ େରାଧ କରାଯାଇଛି େଯ ବାଘ ଆସି େଲ ସାେqସାେq ବି ଭାଗୀୟ अଫିସେର ଖବର
ଦି अ। ଏ େଲାକଟି େସହି ଗଁାର େଜ ଏଫ ଏମ ସି (ଜଏ« ଫେରw ମାେନଜେମ« କମି ଟି)

ତ
ିକ

ା

ର ସଦସ। ଏମାନ, ତରତା େଯାଗୁ ଗାମେର ପାୟ ବାଘସହ େଲାକମାନ, ସଂଘଷ
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କମଚାରୀମାେନ। ସମେ` ଏକାସେq ବାଘର ବି ବରଣୀ ଶୁଣୁଥିେଲ। ଗତକାଲି ବାଘକୁ
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ପାୟ ଘଟୁ ନି। ଏ ସଦସମାେନ ବାଘ ଖବର ପଥେମ अଫିସେର େଦଇଦି अkି । ଫଳେର
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ବହୁତ ଜଲଦି ଏସ ଟି ଆର ତରଫରୁ କାମ ଆର£ େହାଇଯାଏ। ସରକାରୀ `ରେର ଏହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଲାକମାନ,ୁ ଗାମର ବି କାଶପାଇଁ େପାାହନ ଦି ଆଯାଏ। ଏେବ ଧି େର ଗାମବାସୀ ଆଉ
ଏସ ଟି ଆର କମଚାରୀ, ଭିତେର ସat ଭଲ େହାଇଆସୁଛି। ଆଗରୁ େଲାକମାେନ
କମଚାରୀମାନ, ପତି ବହୁତ ବି େଦ¤ଷ େପାଷଣ କରୁଥିେଲ।
ଗଁାେର अେନକ େଲାକ। କୁ ମୀରମାରି ଗଁ ାଟି ରାଇମqଳ ନଦୀପାଖେର ଝି ଲAା ଜqଲ
ଧାରେର। େସପେଟ ଝି ଲAା କ!ାଟେ ମ«। ମଝି େର ନଦୀ ଆଉ କି ଛି ନାଳ େବାହି ଯାଇଛି ।
ନଦୀେର ଭଲ ପାଣି ରେହ। ଝି ଲAା କ!ାଟେ ମ ଆଉ ଗଁା ଭି ତେର ପାୟ अଧ କି େଲାମି ଟର
ଦୂ ରତା। ପାଣି କମି ଗେଲ ଦୂ ରତା ଆହୁରି କମି ଯିବ अଥ ସହଜେର ନଦୀ ପାର
େହାଇେହବ। ନଦୀ ପାରେହେଲ ଗଁା ପଟକୁ ଏକ ମାଟି ବt। କୂଳେର େଲାକମାେନ ଡqା
ବାtkି । ବtପେର ତଳକୁ ଗଡି ଗେଲ ଘରସବୁ । ଗଁାେର ପାୟ ସବୁ ଘର ମାଟିକାଦୁ अର
ଆଉ ଉପେର ନଡା ଛପର। ଗଁା ପାଖେର ତି ନି ଚାରି ଯାଗାେର ଚଡାଏ ଚଡାଏ ଜqଲ
अଛି । େସ ସବୁ ଜqଲ ଧାରେର ନାଳମାନ େବାହୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ନଦୀକୁ େବାହି ଯାଇଛି ।

େରnରବାବୁ ଚଳ େହାଇଗେଲ। େବଶି ବାଟ ନୁ େହଁ । େରn ଘାଟେର ସରକାରୀ
େବାଟ अଛି । ପDର ମି ନିଟରୁ -अଧଘ«ା ଭିତେର ଗଁାେର ପହିେହବ। ବାଘ ଧରି ବାପାଇଁ
ସାଧାରଣତଃ ଟା,ୁ ଲାଇେଜସନ ଡାଟ  ବବାହାର କରାଯାଏ କି aା ଖାା (ପି nରା) ବସାଇ
ବାଘକୁ ଧରାଯାଏ। ଦୁ ଇ ପକାର ଧରି ବାପାଇଁ େରn अଫିସେର ବେDାବ` अଛି ।
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ତାହାଛଡା ବାଘକୁ ମଧ ଘଉଡାଇ ଦି ଆଯାଇପାେର। େତଣୁ ଯାଗାେଦଖି କି ଉପାୟ ଗହଣ
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ଏମି ତିଆ ଏକ ଗଁାକୁ ବାଘ ଆସି ଯାଇଛି େବାଲି କମି ଟି ସଦସ ଆସି କହୁଛkି ।

ଇ
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କରି ବ େସ ବି ଷୟେର ିର କରାଯାଏ। ଏ ଗଁା ବି ଷୟେର ପାୟ ସମେ` ଜାଣିଥିେଲ। ଝି ଲAା
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ାନ

କ!ାଟେ ମ«େର ଜାଲି ଲଗାଯାଇଛି । େତଣୁ ବାଘକୁ ଆସି ବା ସ£ବ ନୁ େହଁ । ତଥାପି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କଥାଟା କଣ? େସଇଟା ଗଁାକୁ ଗେଲ ଯାଇ ଜଣା ପଡି ବ। ତାପେର ଯାହା କରାଯି ବା କଥା
ିର କରାଯି ବ। ବାଘ ଗଁାକୁ ଆସି ଥିବା ଖବର ସାେq ସାେq ଉପର ମହଲକୁ େଦଇ
ଦି ଆଗଲା। ପାଓଲି , େକାअଡେନଟର ଆଉ ଗାଇଡ ମଜୁ ମଦାରବାବୁ , ମଧ ଖବର
ଦି ଆଗଲା। ମଜୁ ମଦାରବାବୁ अଭି ବrି। ବାଘ ଆଉ ାନ ବି ଷୟେର ତା,ର अଗାଧ
ାନ। େସ ଆସି େବ କି  ଟିେକ ବି ଳa େହବ। େସ ସପନବାବୁ ,ୁ ମଧ ଖବର
େଦଇେଦେଲ। ସପନବାବୁ अଲଗା ଯାଗାେର ଥିେଲ। ତଥାପି େସ ଆସି େବ। ପାଓଲି ପହୁ
ପହୁ େସ ଆସି ପହିେବ।
େରnରବାବୁ

ନି େvଶେର ସାଧନବାବୁ

ସାେqସାେq ସଦସ କି ଷyପଦ ସହ

ସରକାରୀ େବାଟେର ଗଁାକୁ ବାହାରି ପଡି େଲ। ଗଁା ବାଲା, ସହ କଥାବା^ା କରି ବା
ଦରକାର। େଲାକମାେନ ଡରେର ଏମି ତି କି ଛି ନକର। ବାଘ ଧରାେହବା ଆଗରୁ ବାଘକୁ
େକହି ହଇରାଣ ନକର। ତା, ସହ ଆଉ ଚାରି ଜଣ wାଫ ଗେଲ। ଗଁ ାେର ପହଁ ି

ଥିବ େତେବ ଖାା ବସାଇବା ଦରକାର। େସ ଗଁାର ଦୁ ଇଟା ବଡ଼ ଜqଲ। अନ ଦୁ ଇଟାକୁ
ବଡ଼ େତାଟା କୁ ହାଯାଇପାେର। େଛାଟ ନାଳି େକେତଟା अଛି । अ«ାଏ ପାଣି ଜୁ ଆର େହେଲ
ରେହ। ଭ*ାେର ମଧ ଆ®ୁଏ ପାଣି ରେହ। େତଣୁ େସ ଜqଲେର ଟା,ୁ ଲାଇେଜସନ
କରି ବା ସ£ବ ନୁ େହଁ । କି  ଯଦି ବାଘ ଗଁା ପାଖେର କି ଛି େଛାଟ େତାଟାେର ଥିବା େତେବ

ତ
ିକ

ା

ଚାରି ଆେଡ ଜାଲର ପାେଚରୀ କରି ଟ,ୁ ଲାଇେଜସନ କରାଯି ବ।

ଇ
-ପ

ଗଁାେର ପହଁ ିଲା େବଳକୁ େବଳ ଦି ଘଡି । େଲାକମାେନ ବ` ଥିେଲ। କି 

ଆ

ହ
ାନ

ସାଧନବାବୁ ଆଉ ତା, ଦଳକୁ େଦଖି େସମାେନ ଟିକିଏ ଆଶ¤` େହେଲ। କି ଷyପଦ ମଧ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େସମାେନ ିର କରି େବ େକଉଁ ଉପାୟେର ବାଘ ଧରାଯି ବ। ଯଦି ବାଘ ଜqଲ ଭିତେର

Aahwaan.com

26

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ଜ ହି ସାବେର ବୁ ଝାଇଲା। ଏ ସଦସମାେନ ବହୁତ ଜଲଦି କାମ କରୁଛkି । ସାଧନବାବୁ
େଲାକମାନ, ସହ କଥା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ ଏ ବାଘର ବବହାର ଆଉ ବାଘର
ରହି ବା ଳ ବି ଷୟେର ସଠି କ ତଥ ସଂଗହ କରି େବ। ଏଥିେର ବାଘକୁ ଧରି ବା ସହଜ
େହବ। ଆଗକୁ ପAାନି q କରି େହବ। ଏଇ ସମୟେର ପାଓଲି ଗଁା ବୁ ଲି ବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ତା,ୁ ବାଘଛଡା େଲାକମାନ, ବବହାର ଆଉ ବାଘପତି େଲାକମାନ, ଏେବକାର
ପତି କି ୟା

ଜାଣିବାର

ଥିଲା।

ସାଧନବାବୁ ,ଠାରୁ

େଲାକମାନ,

ବି ଷୟେର

ପେର

ଶୁଣିେନେବ।
େସ ଧି େର ରା`ାେର ଏକା ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏକ ନୂ ଆ େବାହୂ ପାଓଲି ,ୁ ବଡ଼
ଧାନେର अନାଇଥିଲା। ପାଓଲି ତା’କୁ अନାଇେଲ। ଝି अଟିର ବୟସ ୨୦ରୁ ଉ  େହବ
ନାହY। ଖୁବ୍ ସୁDର ଗଠଣ। େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ଝି अଟି ମୁହଁେର ବଡ଼ ସରଳ
ଭାବ। ତା’ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଭସା ଭସା, ସ¤ପy ପୁରିରହି ଛି। େସଥିେର େକେତେଯ କାହାଣୀମାନ

ପାଖକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଫିକ୍ କି ନା ହସି େଦଲା େବାହୁଟି। ପାଖେର ଲାଲ୍ ମDାର ଗଛ।
େସଥିେର अେନକ ମDାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଠି अଧି କାଂଶ ଘରର ଆଗେର ଲାଲ୍ ମDାର
ଫୁଲର ଗଛ अଛି । କାଳୀ ପୁଜାେର ଆବଶକ ହୁଏ ଲାଲ ମDାର। ସମେ` ମା’ କାଳୀ,ୁ
ବି ଶ¤ାସ କରkି ଆଉ ପଜ
ୂ ା କରkି । ପାଖେର େଗାଟିଏ େଛାଟ େପାଖରୀ। େସଠି େର ଏକ

ତ
ିକ

ା

ସୁDର ନୀଳକଇଁ ଫୁଟିଥିଲା। ନୀଳକଇଁର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ମଉଳି ନଥିଲା। ଚମsାର
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ବୁ ଲୁ ଥିବ। େବାହୁଟି ନି ଜ ଘରର କବାଟ अଧା େଖାଲି େଦଖୁଥିଲା। ପାଓଲି େସ େବାହୁଟି

ହ
ାନ
ଆ

ପରି °ାର ଛବି ପାଣିେର ପଡି ଥିଲା।

ଇ
-ପ

ହା¯ା ନୀଳରq। ସାମାନ ଧଳା ଛାଇ अଛି । ମଝି େର ହଳଦି ଆର େକଶର। ଫୁଲର
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ପାଓଲି ତା’ ଘର ମୁହଁେର ପହିବାରୁ ଦୁ ଆରମୁହଁେର अନାଉଥିବା ନୂ ଆ େବାହୁଟି
ଆଉଥେର ହସି େଦଲା। ଝି अମାେନ ଏମି ତି। अନଝି अ େଦଖିେଲ ତା’ ସହ କଥା େହବାକୁ
ଇ¡ା କରି େବ। ଏ ତ କଲି କତାରୁ ଆସି ଛkି େବାଲି େସ ଭାବୁ ଥିଲା। ପାଓଲି ତା’କୁ େଦଖି
ହସି େଦେଲ। େସ ଝି अଟି ସହ କି ଛି ସମୟ କଥାବା^ା କରାଯାଇପାେର। େସ ଟିେକ
ରହି ଗେଲ। ତା, ମନେର ବାଘ କଥା ତ ଥିଲା। କି  ମନେର ଏକ ତରୁଣୀ ମଧ
ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ଏକ ସରଳ ଝି अକୁ େଦଖି ତା’ ସହ अତି ସାଧାରଣ କଥା େହବାକୁ ତା,ର ଇ¡ା
େହଲା। ତା’ର ଜୀବନର କଥା ଜାଣିେବ ।
“ବାପଘର େକଉଁ ଗଁାର?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।
ଝି अଟି ତା’ ହାତ ବଢ଼ାଇେଦଲା। େସପେଟ ଏକ ବି ରାଟ ବଡ଼ ପାଟ। ପାଟେର ସବୁ ଜ
ଧାନ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି । ଜମି େର ହା¯ା ପାଣି अଛି । େସ ପାଟ ପେର ଆଉ ଏକ ଗଁା
େଦଖାଯାଉଛି । ଝି अଟି େସ ଗଁାରୁ ଏ ଗଁାକୁ େବାହୁ େହାଇଆସି ଛି।

“ଭଲ। अସୁବିଧା େକମି ତି କି ଛି ନାହY। ଏ ଗଁା େସ ଗଁା ଭିତେର େସମି ତି କି ଛି ଫରକ୍
ନାହY।”
ପାଓଲି ଭାବୁ ଥିେଲ ଇଏ େସ ଗଁାର ଝି अ ଆଉ ଏଗଁାର େବାହୁ। ଏଠି अେନକ
ବାହାଘର ଲଭ୍ ମାେରଜ୍ ବା େପମ ବି ବାହ। େବାେଧ ଝି अଟିର ଲଭ୍ ମାେରଜ୍

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥିବ। ଏମି ତିକା ସୁDରୀ ଝି अମାେନ ଜଲଦି ଚମsାର େପମି କା େହାଇଯାଆkି । ସବୁ
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“େକମି ତି अଛ?”-

ହ
ାନ
ଆ

କରି ଥିବ ଆଉ ଝି अଟି ଏ ଘରକୁ େବାହୂେହାଇ ଆସି ଯାଇଥିବ।

ଇ
-ପ

ଝି अମାେନ େପମର ନଉକାେର ଭାସି ଯି ବାକୁ ଚାହାkି । ଆଉ ତା’ପେର ପୁअଟି ଗହଣ
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“ଘେର ସବୁ କି ଏ अଛkି ।”“ଶାଶୁ, ଶ¤ଶର
ୂ , ଆଉ େସ।”“ତୁ ମ ସ¤ାମୀ କୁ ଆେଡ ଯାଇଛkି ?”“ମାଛ ଧରି ବାକୁ ।” – ଏକ अତି ସହଜ ଉ^ର େସ ଝି अଟି େଦଉଥିଲା। ତାେହେଲ
ମାଛ ଧରାଟା ଏ ଘରର େବଉସା। ସମୟ ସମୟେର େଲାେକ ମାଛ ଧରkି ଆଉ अନ
ସମୟେର େସମାେନ ଚାଷବାସ କରkି । େସମି ତି େହଇଥିବ। ସ¤ାମୀ ଚାଷବାସରୁ ଟିକିଏ
ଖାଲି େହେଲ ମାଛ ଧରି ବାକୁ ଯାଇଥିବ। ମାଛ ଧରି ବାକୁ ଯି ବାମାେନ ବାଘର ଘରକୁ ଯି ବା।
ଏଠି େଲାକମାେନ େଚାରାଛୁପାେର ଜqଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛkି । अେନକ ଦୁ ଘଟଣା
ଘଟୁ ଛି । ସବୁ ଯାଗା ଜଗିବା ସ£ବ ନୁ େହଁ ।
“ବାଘ କଥାଟା?”-ପାଓଲି ପଚାରିଲା। ବାଘର ଡର ତ ଥିବ। ଗଁାେର ବାଘ ଆସି ଛି।
େତଣୁ ଏ ତରୁଣୀ େବାହୂଟି ବଡ଼ ଡରୁଥିବ। ଏଣୁ େସ ବାଘକଥା ପଚାରି େଲ।

ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି।”– ତା’ର ଆଖିେର ଡର ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା। େସ ତା’ ବଁା ଆଡକୁ अେନକ
ଦୂ ରେର ଥିବା ସବୁ ଜ େରଖାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା। େସଇଟା ତା’ ଗଁାର ଠି କ ବି ପରୀତ ଦି ଗେର।
ମଝି େର ବଡପାଟ। ବାଘ ସହଜେର େସ ପାଟକୁ

अତି କମକରି ଗଁାକୁ

ଆସି ଯିବ।

ତ
ିକ

ବୁ ଲୁ ଛkି । ଏକୁ ଟିଆ ବୁ ଲୁ ନାହାkି । ପାଣିେର େକମି ତିଆ କାଳି ଚିଆ ଛାଇ ପଡି ଥିଲା।

ା

ଘରମାନ,େର ତାଟିକବାଟ ପଡି ବା ଆର£ େହଲାଣି। େଲାକମାେନ ସାବଧାନ େହାଇ

ଇ
-ପ

“େସ େବେଳ େବେଳ ନଦୀର େସକୂଳକୁ ମାଛ ଧରି ବାକୁ ଯାଆkି । ଡqାଟା କୂଳେର

ଆ

ହ
ାନ

ଲଗାଇଦି अkି । ଆମର ତ େଛାଟ ଡqା ଏଣୁ େବଶୀ େଲାକ ନଥାkି । ୩-୪ଜଣ େଲାକ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାଘଟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଛି।”-େବାହୁଟି କହି ଲା।
ପାଓଲି ତା’ କଥାକୁ ତଉଲୁ ଥିେଲ। ଝି अଟିକୁ ସତେର ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିବ। ନୂ ଆ
େବାହୁକୁ ସବୁ କଥାେର ଡର ଲାେଗ। ଯଦି ତା’ର ସ¤ାମୀର କି ଛି େହାଇଯାଏ େତେବ
ଜୀବନସାରା ତା’ ଉପେର ଏକ େଦାଷ ଲଦି େହାଇଯି ବ। ସମେ` କ’ଣ ନା କ’ଣ କହି େବ।
ଆଗକୁ ଜୀବନ ଦୁ ଃ°ର େହାଇଯି ବ। ପଭୁ ତା’ ସ¤ାମୀର କି ଛି ନେହଉ। ୩-୪ଜଣ େଲାକ
ଥିେଲ अେନକ ସମୟେର ବାଘ ଆକମଣ କରିଦି ଏ। ଏ ଗଁାମାନ,ର େଛାଟ ଡqାେର
ସାଧାରଣତଃ ୨-୩ଜଣ େଲାକ ଥାଆkି । ୪ଜଣ ବି େହବା କମ୍। େତଣୁ ପାଖେର ଥିେଲ
ବାଘ ଏମି ତି ଡqାକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆକମଣ କରି େଦଇପାେର। ସବୁ ଆେଡ଼ କୂଳେର ଜqଲ
ତ अଛି । େତଣୁ େସମାନ,ୁ ବଡ଼ ସାବଧାନ ସହ ରହି ବାକୁ ପେଡ଼।
“ବାଘଟା ଏପଟକୁ େକମି ତି ଆସି ଲା?”- ପାଓଲି ତା’କୁ ପଚାରି େଲ ।
“ମଁୁ ଜାଣିନି। କି  ଶ¤ଶର
ୂ କହୁଥିେଲ ବାଘ ନଦୀପାର େହାଇ ଆସି ଛି।”– େସ

ପାଓଲି ,ୁ ଆଉ କି ଛି ପଚାରି ବାକୁ ନଥିଲା। େସ ତା’କୁ େଦଖି ଆଉଥେର ହସି େଦେଲ
ଏବଂ ଆଗକୁ େଗାଡ ବଢାଇେଲ। ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ବୁ ଲି ଦଳ ପାଖକୁ େଫରି ଆସି େଲ।
ତା, ଦଳ ପାଖେର ଗଁାର େକେତ େଲାକ ଏକାଠି େହାଇଥିେଲ। କି ଷyପଦ ସାqେର ଥିଲା।
େସମାେନ ପାଓଲି , ଦଳ ସହ ତାଳ ମି ଶାଇ ଚାଲି ଥିେଲ। େଯଉଁଠି ପାଓଲି , ଦଳ अଟକୁ
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ଥିେଲ େସଠି अଟକି ଯାଉଥିେଲ। ଏଠି କାର େଲାକ,ର ଏଇଟା ଲgଣ। କି ଛି ବାହାରର
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କହି ଲା।
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େଲାକ ଆସି େଲ େସମାନ, ସହ ପାୟ ସବୁ େବେଳ ରୁହkି , ଡକା େହଉବା ନେହଉ।
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ଉୁକତାର ସହ ଯୁବକ କି ଷyପଦ ସମ`,ୁ अନାଇଲା। ଏ ପଟକୁ ବାଘ େକମି ତି ଆସି ଲା
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େବାଲି ସାଧନବାବୁ अେନକ ପଶy କେଲଣି । ତା’ର କଣ ଉ^ର େଦବ େବାଲି ଭାବି
େହଉଥିଲା। ପାଓଲି ମାଡାମ ମଧ ତା’କୁ େସହି ପଶy ପଚାରି େଦେଲ। େସ କମି ଟି
ସଦସ। େତଣୁ ଭାବି ଚିkି ଉ^ର େଦବା ଆବଶକ। ଗଁାବାଲା, ଭଳି अବାkର ଉ^ର
େଦଇପାରିବନି । େତଣୁ କି ଉ^ର େଦବ େବାଲି ଭାବି େହଉଥିଲା ।
“ବାଘକୁ अସାଧ କ’ଣ?”- ପାଖେର ଥିବା ବୁ ଢ଼ା େଲାକଟି କହି େଲ । ତା, ମୁହଁେର
େମାଏ ଧଳା କଳା ଦାଢ଼ି । େବଶ କି ଛିଦିନ େହଲା ଖିअର େହାଇନାହାkି । େସ ନି ଜ
ଭିତେର ଥିବା ବି ଶ¤ାସକୁ ପାଓଲି ଆଉ ତା, ଦଳ ଆଗେର ବଖାଣୁଥିେଲ । େସ ଟିକିଏ ରହି
ନି ଜର ପୁରୁଣା କଥାକୁ େଦାହରାଇେଲ ।
“ଏଠାକାର ବାଘ ପାଇଁ अସାଧ କ’ଣ? ସୁDରବନର ବାଘ ସବୁ କି ଛି ତ କରି ପାେର ।
ମଣିଷଯାଗାକୁ େଯମି ତି େହେଲ ଆେସ ।”-ତା, କଥାେର अନମାେନ ମୁ ହଲାଉଥିେଲ ।
 ମ«େର ଏେତବଡ଼ ଜାଲ ସବୁ ଲାଗିଛି । ବାଘ େକମି ତି େଡଇଁ
“େସ ଜqଲ କ!ାଟେ

“ସୁDରବନର ବାଘର ଶrି ତେମ ଜାଣିନ । େସ ୨୦ଫୁଟ ଉz ବାଡକୁ ସହଜେର
େଡଇଁପାେର ।”-ଆଗର ବୁ ଢ଼ା େଲାକ କହୁଥିେଲ । େସ ଆର ବୁ ଢା,ୁ अନାଇେଲ । ଗଁାେର
ବୁ ଢାମାେନ ଜଲଦି କୁ ହkି । ସବୁ କଥାେର େସମାେନ େଦଖିଥିବା ଆଉ ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ
ମି ଶାଇ ଏକ ନୂ ଆ ମି ଶଣ ତି ଆରି କରି ବାେଗଇ କୁ ହkି । ଏ କଥାଟା ଏଠି ମଧ ଥିଲା ।
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ତା,ର ସାq ଜେଣ ବୁ ଢା ମୁ ହଲାଉଥିେଲ ।
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“ବାଘ ଥେର େଗାଟିଏ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ େଡଇଁପଡି ଥିଲା । ତା’ପେର ଦୁ ମ୍କିନା
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ପାଣିେର ପଡି ଥିଲା । ଏମି ତିଆ ଏଠି େହାଇଥିବା”- େସ ବୁ ଢ଼ାେଲାକଟି କହି େଲ ।
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अେନଗୁଡିଏ ଛୁଆ ତା, ପାଖେର ଏକାଠି େହାଇଯାଇଥିେଲ ।
ପାଓଲି କି ଛି କହି େଲ ନାହY । ସୁDରବନର ବାଘ େଯେତ ଶrିଶାଳୀ େହଉ, କି  ଗଛ
ଚଢି ଏେତ ଉzରୁ ବାଘ େଡଇଁବା େକମି ତି अସ£ବ ଲଗୁଥିଲା । ବାଘ ତଳୁ େଡଇଁକି ଉz
ଜାଲ अତି କମ କରି ଆସି ବା କଥା ପାୟ अସ£ବ । ଏ କଥା ଏଠି ଗାମର ସାଧାରଣ େଲାକ
ବି ଶ¤ାସ କରି େବ ନାହY । अtବି ଶ¤ାସ ଭି ତେର ରହି ରହି େସମାେନ ସବୁ କଥାକୁ अସ£ବ
ଭାବେର ବଡ଼ ଆଉ अବି ଶ¤ାସନୀୟ ଭାବେର ସତ ଭାବୁ ଛkି । ବାଘ ତାହାେହେଲ କ’ଣ
ଆଉ अନ େକଉଁ ଦ¤ୀପରୁ ଏେତବାଟ ପହଁ ରିଆସି ବ? ଆର ଜqଲି ଆ ଦ¤ୀପଟା ତ ଏଠୁ ୫
କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ।
“ବାଘ େମାେଟ େଡଇଁ ନଥିବ । େସ अଲଗା ଜqଲରୁ ପହଁ ରି ଆସି ଥିବ । ତଳକୁ
ସବୁ ଜqଲର ଚାରିଆେଡ େଫନସି q ଲାଗିନି । େତଣୁ େସଇଠୁ ପହଁ ରି ଆସି ଥିବ ।”- ଆର
ବୁ ଢାଟି କହି େଲ । େସ ଗଛକୁ ଆଉଜି େହାଇ ବସି ଥିେଲ । ତା, ମୁହଁେର ଏକ ହୁକା ।

କି ଛି ଚି kା अଛି େବାଲି ଲାଗୁ ନଥିଲା । ତା, କଥାଗୁଡାକ େକମି ତି ଦୁ ନି ଆରୁ ବାହାର ଭଳି
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ଲାଗୁଥିଲା । ବାଘ ଗଁାେର ଥାଉ, ଜqଲେର ଥାଉ େସତି କିେର ତା,ର କି ଛି ଚି kା ନାହY ।
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େସ ହୁକାରୁ େଜାରେର ଟାଣ େଦଉଥିେଲ ଆଉ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ଧଆ
ୂ ଁ ଛାଡୁ ଥିେଲ । ତା,ୁ
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କମଶଃ-
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େଗାଲାପର କାହାଣୀ
େଗାଟିଏ ବଗିଚାର ମଉଳା େଗାଲାପ ଗଛ ଥାଏ େସ ଗଛଟି ଧୀେର
ଧୀେର ମରି ଯି ବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ହଟାତ ମାଳି ର ନଜର ପଡି ଲା େସହି
େଗାଲାପ ଗଛ ଉପେର, ମାଳି ସେq ସେq େସହି େଗାଲାପ ଗଛଟିକୁ
अନ ଯାଗାକୁ ାନାkର କରି ଲଗାଇ ମାଳି ତାର ଯତy େନଲା, କି ଛି ଦି ନ
अନk କୁ ମାର ସାହୁ
ପେର େଗାଲାପ ଗଛ ସେତଜ େହଇ, ଧୀେର ଧୀେର କଢରୁ ଫୁଲ େହଲା,

ହଟାତ େସଦି ନ ଏକ ଭअଁର େସହି ସୁDର େଗାଲାପ ଫୁଲ ଉପେର
ବସି ଲା, େଗାଲାପ ଆଉ ଭअଁର ପରର ମଧେର କଥାବା^ା େହେଲ,
ଧୀେର ଧୀେର ଭअଁର ଆଉ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଭିତେର ଏେତ ଭଲ ପାଇବା

େଗାଲାପ ଫୁଲ ର ମନ ଭାରି କw ହୁ ଏ, େସଥି ପାଇଁ େଗାଲାପ ଫୁଲ
ଦି େନ ଭअଁରକୁ କହି ଲା ଏ ତୁ େମ େମାେତ କଥା ଦି अ େକେବ ଛାଡି
େମାେତ ଯି ବନି ତ, ଭअଁର କହି ଲା ମଁୁ କଥା େଦଉଛି େମା େଦହେର
ଯି ବନ ଥିଲା ଯାଏଁ ମୁ ତୁ ମ ସାଥୀେର ରହି ବ, େଗାଲାପ ଏହି କଥା ଶୁଣି
ବହୁତ ଖୁସି େହଲା, ଦି େନ ଦୁ ଇ ଦି ନ ଭअଁର ଆଉ େଗାଲାପ ଫୁଲ ପାଖକୁ
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ଆସି ଲାନି , େଗାଲାପ ପୁରା ଦୁ ଃଖେର ଝାଉଁଳି ଗଲା, ସେତଜ ଥିବା
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େହଇଗଲା ଭअଁର େଗାଲାପ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଟିେକ ଆସି ବା ବି ଳa େହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଫୁଲଟା ମଉଳି ଗଲା, ହଟାତ େସହି ବାଟ େଦଇ ପବନ ଯାଉଥିଲା,
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େଗାଲାପ ପଚାରିଲା ପବନ ଭାଇ ତୁ େମ ଆସି ଲା େବେଳ ଭअଁରକୁ ବାଟେର େଦଖି ଥିଲ କି ?
ପବନ କହି ଲା ହଁ ଭअଁର ଏଇ ମଲA ୀ ସାqେର ବସି େକେତ ଭାବ ଦି ଆ ନି ଆ, େଚାରା
ପି ରତି େହଉଛି , େକେତ େପମ ଆଳାପ ମଲA ୀ ଆଉ େସ ଭअଁର େହଉଛkି , ପବନ ପାଖରୁ
େଗାଲାପ ଫୁଲ ଏହି କଥା ଶୁଣି ନି ଜର ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲା, େଶଷେର
ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ଭଗବାନ,ୁ କହି ଲା େହ ପଭୁ ସତେର କଣ କାହାକୁ अଧି କ ଭଲ ପାଇବା
ଭୁ ଲ୍ ଥିଲା,ଏମି ତି अେନକ ପଶy ପଚାରି ମନ ଦୁ ଃଖେର ଝାଉଁଳି ପଡି ରହି ଲା ଡାଳେର,
େସଦି ନ ବଗିଚାକୁ ବଗିଚାର ମାଲି କ ଆସି ଥିଲା, ଫୁଲ ଟିକୁ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି େହଲା,
ମାଲି କ େସହି ଫୁଲେର ପାଣି ଛି ି େଦଲା େବଳକୁ େଗାଲାପ ହଟାତ ସେତଜ େହଇ ଖୁସିେର
ଉଠି ପଡି ଲା ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେତ ତା ଭअଁର ଆସି ତା ଉପେର ବସି ଗଲା କି ? େଦଖିଲା
େବଳକୁ ବଗିଚାର ମାଲି କ, ବଗିଚାର ମାଲି କ େସହି ଫୁଲଟିକୁ ଡାଳରୁ ଛି ଡାଇ ଆଣି ଲା,
େଗାଲାପ ପୁଣି ପଭୁ ,ୁ ପଶy କଲା ପଭୁ ନି ଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ହରାଇ, ଝାଉଁଳି ପଡି ଥିବା

ମେନ ମେନ ଦୁ ଃଖ କରି କହି ଲା ଛାଡ େମା ଭଲ ପାଇବା େମାେତ ନ ମି ଳିଲା ନାହY, େମା
ଖୁସି ନ ମି ଳିଲା ନାହY, େମାେତ େନଇ ଆଉ କି ଏ ହୁଏ ତ ଖୁସି େହବ େହଉ, ଆଉ କାହାର
ଭଲ ପାଇବା ମି ଳିତ ପାରି ବ େମାେତ େନଇ, ଏହା କହି ଚୁ ପ୍ ଚାପ ରହି ଲା,ବଗିଚାର କି 
ମାଲି କ େସହି ଫୁଲଟିକୁ େନଇ ଏକ ସୁDରି ଝି अ ହାତକୁ େଦେଲ, େସହି ସୁDରି ଝି अ କି ଛି
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ସମୟ ହାତେର ଧରି ଲା େବେଳ େଗାଲାପକୁ , େଗାଲାପ ଫୁଲକୁ ଦୁ ଃଖ େହେଲବି , ଖୁସି
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େଗାଲାପର କଣ ଥିଲା େଯ ପୁଣି ଏ ମଣିଷ େମାେତ ବାସ ହି ନ କରି େଦଲା, ଏହା ପଚାରି

ଇ
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େହଲା ତଥାପି , ଭାବି ଲା େମା ଭଲ ପାଇବା ସି ନା େମାେତ ମି ଳିଲାନି ,େମାେତ େନଇକି

ଆ
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ଏମାନ, ଭଲ ପାଇବା ତ ମି ଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି େହଇ ଯାଇଥିଲା େଗାଲାପ, କି  କି ଛି
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ସମୟ ପେର େସହି ସୁDରି ଝି अଟି େଗାଲାପ ଫୁଲଟି ମାଲି କ ମଁୁ ହକୁ ଫିqି କହି ଲା ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ଭଲ ପାଏନି , େଗାଲାପ ତେଳ ପଡି ଯାଇ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ଖ ବି ଖିତ େହଇ ଗଲା, ବହୁତ
ମନ ଦୁ ଃଖେର ଭାqି ପଡି ଭଗବାନ,ୁ େଶଷଥର ପଶy କଲା କହି ଲା ପଭୁ ସବୁ ଦୁ ଃଖ େମା
େପମକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଝାଉଁଳି ଯାଇ ମଁୁ ତ େମା ଡାଳେର ପଡି ରହି ଥିଲି, ପୁଣି କଣ ପାଇଁ
େମାେତ ଏମି ତି ଛି ନyଭିନକରି େମା ଶରୀରକୁ କw େଦଲ େମାର କଣ ଭୁ ଲ ଥିଲା ପଭୁ ,
ଜୀବନେର ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ ଭୁ ଲ, ନା କାହା ଓଠେର ହସ ଟିେକ େଦବା ଭୁ ଲ, ଏତି କି
କହି େଗାଲାପ ଫୁଲ ଝାଉଁଳି ଗଲା, ମଲା ପରି ,
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ତି ହିଡି, ଭଦକ,
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େଯାଗାେଯାଗ:୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯
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ସGmତିର ଫରୁଆ
େସଦି ନ େମାର ପଢାଘରର ବହି ପତଗୁଡିକ ସେଜଇଲାେବଳକୁ
ନଜରେର ପଡି ଲା େସକିअର୍ କାହାଣୀ ବହି ଟି। େସକସପି अର୍ ଜେଣ
ଖତାନାମା ନାଟକାର, କବି ଯାହା, ପତି ଭା ସୁଦୂରଗାମୀ । ତା,ର
ପେତକ କାହାଣୀ ଏକ ଚି kନଶୀଳ ବା^ା ବହନ କେର ।
କୁ n ବି ହାରୀ ସାହୁ

େଗାଟିଏ ଗପ ଉପେର ଆଖି ପଡ଼ି ଲା। ଗପର ଶି େରାନାମ େରାମି ଓ
ଓ ଜୁ ଲି ଏଟ୍। ପୁअର ନଁା େରାମି ଓ ଆଉ ଝି अର ନଁା ଜୁ ଲି ଏଟ୍। ଏକ
ବି ¡କ େପମ କାହାଣୀ। କି  େସମାେନ ଥିେଲ ଦୁ ଇ ପେଡ଼ାଶୀ।
ବି ବାଦୀୟ ସ!କ ଭିତେର େସ ଦୁ ହY,ର ଆkରି କତା ଆକାଶ ପରି

ବୟସ ବୟସକୁ କେର अନୁ କରଣ ଓ अନୁ ସରଣ। େଯୖ ାବନର
ପଥମ ପାଦେର ପରରକୁ ଭଲପାଇ ବସି େଲ େରାମି ଓ ଓ ଜୁ ଲି ଏଟ୍।
ଏକ ପବି ତ ବtନକୁ ଆପେଣଇେନେଲ अେହତୁ କ ଭାବେର। େସ
ଦୁ ହY, େପମର ନାଗଫାଶରୁ ମୁକୁଳି ବାର ବାଟ ନଥିଲା। େଦହେର
ଭରିଥିଲା ଭଲପାଇବାର ନି ଶା ।

अନି Dିତା

ମଧେର।

ଦୁ ଇ

ପେଡ଼ାଶୀ

େସମାେନ।
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େସହି ପରି ଏକ अଛପା େପମ କାହାଣୀଟିଏ ଗଢି ଉଠି ଥିଲା
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ପଶାk ଓ ନୀଳ ସାଗର ପରି ସୁDର ଥିଲା ।
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େସମାନ, ଭିତେର ଆବି ଳତା ବି ହୀନ େପମ। କି  ଦୁ ଇ ପରି ବାର ଭିତେର କଳହର
ଇDଜାଲ ବୁ ଣିେହଇଥିଲା अେନକ ଦି ନୁ। େଛାଟ କଥାେର ନଥା ପର
ୂ ାଇ ପାରରି କ
अବୁ ଝାମଣାେର କଳହର ସୂତପାତ ଆର£ େହାଇଥିଲା। ମଁୁ କି  ଜାେଣନା େସକସ୍
ପି अର, କଥାବ`ୁର ନାୟକ ନାୟି କା,ର ବୟସର ତାରତମ । ମାତ ମି ତଭାନୁ ଓ
अନି Dିତା ଭିତେର ବୟସର ପାଖୁଡ଼ାଟି ଲାଗିଲାଗି ରହି ଛି । ରଥଚକ ପରି ସମୟର
ଆବ^ନେର େସ ଦୁ େହଁ ବହୁତ ବାଟ अତି କମି ଛkି । अନି Dିତାର ରୂପଲାବଣେର
ମି ତଭାନୁ ଆକୃ w ହାେ◌ଇଛି । ଆଖି ର ମି ଳନ ପି ପାସାେର େସ ଆତGହରା । ମି ତଭାନୁ ର
ଜୀବନ ବସkେର େକଉଁ ଦୂ ର ବି ଟପୀ ଶାଖାେର େକାଇଲି ଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଆର£
କରି େଦଇଛି । ରୂପ ମି ଶିଯାଇଛି ରୁପେର , ମନ ମି ଶିଯାଇଛି ମନେର । अନି Dିତାକୁ
ପାଇବାପାଇଁ ବାକୁ ଳ େହଇଛି ମନ । ସ¤ପy େଦଖିଛି अେନକ ଥର । ଗପି ବାକୁ େଚwା
କରି ଛି। ମାତ ମନେର ଭୟ ...େକବଳ ଭୟ । କରଣ अନି Dିତାର ମା ଏକ କାଳ ନାଗୁଣୀ।

ଛାତ। େଯେତେବେଳ ପାଠପୁ`କର ଆବଶକତା ପଡ଼ି ଲା अନି Dିତାର ସାହାଯ
େଲାଡ଼ି ଲା। କି  ତା ପତୁ ^ରେର ମି ଳିଲା ଆଶା ଆଙାgାର ନୂ ଆ ପରି ପକାଶ। େସ
ହଠାତ୍ ଶ,ିତ େହାଇଗଲା। ମେନ ମେନ ଭାବି ଲା अନି Dିତା କି ଛି अନଥା ଭାବି ବନାହY
ତ! ସେDହର ଜାଲ ବୁ ଣିେହାଇଗଲା अକସG ାତ୍। କି ଛି ସମୟପେର ଚି ତେଲଖା (अନି Dିତାର

ତ
ିକ

ା

ସାq) େଖାଜୁ ଥିବା ବହି ଟିଏ ଆଣି ମି ତଭାନୁ ହାତକୁ ବଢାଇେଦଲା। ମି ତଭାନୁ ବହି ଟିକୁ
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ମି ତଭାନୁ ମଧେର ଏକ ନୂ ଆ अଧାୟ ସୃwି େହାଇଛି । ମି ତଭାନୁ ନବମ େଶଣୀର

ଇ
-ପ

େଦଖି ସ¤ପy ରାଇଜେର େଘରାଏ ବୁ ଲି ଆସି ଲା। ଭାବି ନଥିଲା अନି Dିତା ତାକୁ ବହି ଟିଏ

ଆ

ହ
ାନ

ପେଠଇବ ଚି ତେଲଖା ହାତେର। ବି ଶ¤ାସ अବି ଶ¤ାସର େଦା ଛକି େର। ସତେର अନି Dିତା
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ମି ତଭାନୁ କୁ ଭଲପାଉଛି ନା ସାହାଯ କରି ବା ବାହାନାେର ବହି ଟିଏ େଦଇଛି ? ବହି ଟିର
ସତ୍ ବବହାର କରି ଦୁ ଇଦି ନ ପେର େଫର` କରି େଦଲା ମି ତଭାନୁ । େଛାଟକାଗଜେର
'अନି Dିତା ଦାସ' େଲଖି ବହି ଭିତେର ରଖିେଦଲା ସkପଣ ସହକାେର।
ତା ପରଦି ନ ଏକ ଆକସିG କ ସମୟ ଉପନୀତ େହଲା। ମି ତଭାନୁ ର ଗkବ ପଥେର
ବାଧାେଦଲା ଚି ତେଲଖା। ମି ତଭାନୁ ଠୁ େଗାଟିଏ ବଷ ବଡ଼। କହି େଦଲା- ଆଛା ମି ତଭାନୁ ଏ
କअଣ? ଲି ଖିତ କାଗଜଟିକୁ େଦଖାଇେଦଲା। େମା ମନେର ସଂଶୟ ଭାବ ଉେଦକ େହଲା
ତତgଣାତ୍। କି ଛି अଘଟଣ ଘଟିନାହY ତ!
ତା ପେର... ତା ପେର ଚି ଠିର ଆଦାନ ପଦାନ। େକେତେବେଳ ଚି ତେଲଖା ମଧି
େହାଇଥିଲା ତ େକେତେବେଳ अନି Dିତାର ସାନ ଭାଇ ବି କାଶ।
ଆଜି କି  ନାହY ଚି ତେଲଖାର େଦଖାଶି ଖା अଭିେଯାଗ। अଝଟ ଆପ^ି। ବି ତିଗଲା
ଏମି ତି ବହି ଦି ଆନି ଆର ଦି ନଗୁଡ଼ାକ। ଚି ତେଲଖା ପଶyଟିଏ ଉ¶ାପନ କରି କହି ଲା - ଆଛା

ପକାେର ଉ^ରେଟ ବାଢି ବ ମି ତଭାନୁ , ବି ଚଳି ତ େହଲା। ହଁ ହଁ .." କହି ଲ ଚି ତେଲଖା,
अନି Dିତା େକମି ତି ଜାଣିପାରି ଲା େଯ ମଁୁ ତା ଉପେର ନଜର ପେକଇଛି ! ଓଃ ତା ଆଖିଟା
େମା ଆଖିଟା େମା ଉପେର ଥିଲା ତ! ମଁୁ ଜାେଣ ଚାରି ଚgୁର ମି ଳନ େହଇସାରି ଛି
େଯେତେବେଳ ଆଉ କାହYକି ଏ ନଜର ଉପେର ପଶyଟିଏ େଥାଇବ ।'

xx
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ା

ଚି ତେଲଖା ବୁ ଝି ଗଲା ଭିତି ରି କଥା । େଗାଟାପେଣ ଚୁ ପ୍ ।
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ମି ତଭାନୁ କହି ଲୁ କହି ଲୁ ଆଜି କାଲି अନି Dିତା ଉପେର େତାର ପି ପାସୁ ଚାହଁ ାଣୀ। େକଊଁ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁଣି ଏକ ବଷର ଉ¶ାନ। अନି Dିତା ଇଂେରଜ ରଚନା ବହି େଟ ମାଗିେନଲା
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ମି ତଭାନୁ ଠୁ ତା ଭାଇ ବି କାଶ ହାତେର। ବହି ର ମଲାଟଟି ସାମାନ େକାତରା େହଇ
ଯାଇଥିଲା। ନଜର ନ ଥିଲା ମି ତଭାନୁ ର େସଥିପତି । ଦୁ ଇଦି ନ ପେର େଫରି ପାଇଲା
ମି ତଭାନୁ । କି  େଦଖି ଲା ନୁ ଆ କଭର। अନି Dିତାର ହାତେର େଲଖା अଛି 'ମି ତଭାନୁ
ମହାkି ।' ମି ତଭାନୁ ର ଆଖିେର େପମର କୁ ଆଁତରା ଉଇଁଗଲା ସେତ अବା ।
ଦି େନ ଚି ତେଲଖା କହି ଲା ମି ତଭାନୁ , େତା अgର ତ ବହୁତ ସୁDର ।
େକମି ତି ଜାଣିଲ େଯ ...
େଗାେଟ ଛୁପାରୁ`ମ ତୁ .. अନି Dିତାକୁ ସାହି ତ ଓ ଇତି ହାସ େନାଟ୍ େଦଇଥିଲୁ
େଦଇଥିଲୁ ନା... अନି Dିତା େତାେତ ପଶଂସା କରି କହୁଥିଲା ସତେର ମି ତଭାନୁ ର अgର
ବହୁତ ସୁDର। ଭାରି ଲାଜକୁ ଳା। ଇଛା େହଉଛି କଥା େହବାକୁ େଯ। େହେଲ େମା ମାଆ
ଯଦି ଜାଣିବ ନା ... ଚି ଚେଲଖାର କଥା ଶୁଣି ମି ତଭାନୁ କୁ ରୁଳି ଉଠି ଲା। ସେତ େଯମି ତି ତା
ମନ କୂଳକୁ ଛୁଇଁଗଲା େପମର ଉମମାଳା। ଭାବି େନଲା େସ, ପକୃ ତେର अନି Dିତା

xx

xx

xx

xx

xx

ରାତି ଆକାଶେର ନି ଶାକରର ସିy ¸ େଜାରାଶି ବି େଛଇପଡି ଛି ପୃଥିବୀେର। ସବୁ
ଦୃ ଶ ଆେଲାକି ତ। अନି Dିତା ବଗିଚାେର ବୁ ଲୁ ଛି ଏକା ଏକା। ନଜର ପଡ଼ି ଗଲା
ମି ତଭାନୁ ର। ନି ଜ ଉପରୁ ଆୟ^ ନାହY। ପଢାଘରର ଝକାରୁ अନି Dିତାକୁ େଦଖି ମି ତଭାନୁ

ତ
ିକ

ା

ବହି ଟିଏ େଦବା ବାହାନାେର ବାହାରି ଆସି ଲା। ବହି ଟିକୁ अନି Dିତା ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଲା
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ଭଲପାଉଛି ।

ହ
ାନ
ଆ

अନି Dିତା। ଆଳାପେର ବି ତିଗଲା अପେସାରା ମୁହୂ^ ।

ଇ
-ପ

େବଳକୁ अଲgେର ଛୁଇଁେଦଲା ମଝି ଆqୁଠି କୁ। ଚମକି ପଡ଼ି ଲା अପବ
ୂ  ଶି ହରଣେର
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ମାଆ, ଡାକରାେର अନି Dିତା ଘରକୁ େଫରିଗଲା। ପଛକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା ମି ତଭାନୁ କୁ ।
ମି ତଭାନୁ ଚାଲି ଆସି ଲା ମନେର ଶତ କଦaର ଶି ହରଣ େତାଳି ୍।
ତା ପରଦି ନ अନି Dିତାର େଭଟେହଲା ଚି ତେଲଖା ସହ ଏକ अଳସ अପରାହyେର।
अେନକ କି ଛି ଗପସପ ଚାଲି ଲା ଦୁ ହY, ଭିତେର; େଯମି ତି ଦୁ ଇଟି ଝି अ େଦଖାେହଲା ପେର
ଗପ ପସରା େମଲି େହଇଯାଏ। ଚି ତେଲଖାର ଆଖି ସାମyାେର ମି ତଭାନୁ । ପଶyଟିଏ
ଉ¶ାପନ କଲା ଚଟାପଟ ଚି ତେଲଖା - କାଲି ରାତି େର ଧୁମଧାମ ଗପ ଚାଲି ଥିଲା ତ।
ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଗଲା ମି ତଭାନୁ ।
କାହା ସହି ତ ?
ସେତ େଯମି ତି କି ଛି ଜାଣିନୁ । ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ବି ରାଡ଼ି ଖି ର ପି ଉଛି ।
ତୁ େମ କ'ଣ କହୁଛ ଚି ତେଲଖା !
ଗତକାଲି अନି Dିତାକୁ ବହି େଦଇଥିଲୁ! ତା ମଝି ଆqୁଠି କୁ ଧରି ଥଲୁ ! ମେନପଡ଼ୁନି ?

ଆେର ଡରିବାର କ'ଣ अଛି କହି ଲୁ । ୟାକୁ ହY କହkି େପମ ।
ଚି ତେଲଖାର କଥାେର ମି ତଭାନୁ ହସି େଦଲା ଆତGତୃ ିେର ।
xx
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xx

(ମନକୁ ମନ ଭାବନାେର ଜଡ଼ି ଗଲା ମି ତଭାନୁ । ଜାଣୁ अନି Dିତା, ମଁୁ େଯେତେବେଳ

ତ
ିକ

ା

େମା ସାq ଚDକାk ସହ ଗପୁଥିଲି, େଦଖୁଥିଲି ତୁ ଶାଢି ପି tି ବହୁତ ସୁDର ଦି ଶୁଥିଲୁ।
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ଚମକି ପଡ଼ି ଲା ମି ତଭାନୁ । କଥାଟି ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛି ।
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େମାେତ କେଣଇ କେଣଇ ଚାହY ଦା ଦୁ ଆରକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଥିଲୁ। ମଁୁ ଆମ ପଣସଗଛ
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ପାଖେର ଠି ଆ େହଇ େତା ମୁହଁକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି, ଆଉ ଫିକକି ନା ହସି େଦଉଥିଲୁ ଲାେଜଇ
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ଲାେଜଇ)
ଏମି ତି ଏକ ମି ଠା ସକାଳଟିଏ ଆସି ଥିଲା अନି Dିତା ପାଇଁ। େସ ଗାଇଡ୍ କା!େର
ଦି ଲAୀ ଯି ବାର ଥିଲା। ସାqସାଥୀ, େମଳେର େସ ବାହାରି ଗଲା େwସନ। ମି ତଭାନୁ କି 
ବି ରହୀ େପମି କ ପାଲଟିଗଲା ତତgଣାତ୍। କି ଛିଦିନ ଏମି ତି ଦୁ ଃଖେର ଜଡସଡ େହବାକୁ
ପଡି ବ ତାକୁ । ହଁ େସଇଆ ହY େହଲା। अନି Dିତାର ଗାଇଡ୍ ପି tା େଡସକୁ େଦଖିେଦଇ
ମନେର କ!ନ ଆଣିଛି ମି ତଭାନୁ । ତା ଛାତି କୁ ନି େରଖି େଦଖିଛି। ଆଖି ର ଚାହଁ ାଣୀକୁ
ପାଖରୁ ସାଉଁଟିଛି । ଏେତ ଦି ନ ଧରି ଏକାକୀ ରହି ବ େକମି ତି ମି ତଭାନୁ ?
ନି ଜ ମନ ଭିତେର େରାମା«ିସି ଜିମ ଆର£ େହଇଯାଇଛି ମି ତଭାନୁ ର । ଗପି ଚାଲି ଛି
ଏକଲାପଣେର - ସତେର େସକସପି अର, ଜୁ ଲି ଏଟ୍ କି ସୁDର ! ତୁ ତ େସହି ସୁDରୀ
ଜୁ ଲି ଏଟ୍ । ନି େରାଳା ସମୟ େଦଖିେଲ େମା ସହ ଗପି ବାକୁ େକେତ ବଗ େହଉଥିଲୁ ।
େମାେତ େଦଖିବା ଆଳେର ଦା ଦୁ ଆେର େତା ସାନ ଭଉଣୀ ସହ େଖଳୁ ଥିଲୁ । ଖି ଲିଖିଲି

କରୁଛୁ, ମଁୁ ଏଇଠି େତା ପାଇଁ ସ¤ପy େଦଖୁଛି । ଶି ଘ େଫରି ଆ अନି Dିତା...
xxx

xxx

xxx

xxx

ପାୟ ମାେସ ବି ତିଯାଇଛି । ଚି ତେଲଖାକୁ େଦଇଥିବା କବି ତା ସଂଜଳନ "ପଣୟର
ଆଶା" अନି Dିତା ହାତେର ଧରାପଡି ଛି। ଆମୁଳଚୂଳ ପଢି ସାରି ଛି େସ। ଉଲA ସି ତ େହଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

ଶି ହରି ତ ବି େହଇଯାଇଛି କାରଣ ପେତକ କବି ତାର अkଃସ¤ର ମି ତଭାନୁ ଓ अନି Dିତାର
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ହସୁଥିଲୁ । ସତେର अନି Dିତା ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ୁଛି େତା କଥା । ତୁ ସି ନା ଦି ଲAୀେର ମଜା

ଇ
-ପ

େପମ ସ!କୀତ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଚମsାର ଢqେର ଦୁ ହY, ଭି ତେର ମନ ଦି ଆନି ଆ ଚାଲି ଛି। ବହି ଆଦାନପଦାନେର
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अେନକ ଟୁ କୁରା କାଗଜ ଆବି °ାର େହଇସାରି ଛି। ସତେର େସହି ଟୁ କୁରା କାଗଜେର ମନ
ତଳର ଭାବନା ଛପି ରହି ଛି ।
ଏକ ଘଟଣାକମେର ...
ଆକାଶେର ପ#
ୂ  ମୀର ଜହy। େରାମା«ିକ ଭାେବ ବି େଛଇେଦଇଛି େଜାାରାଶି ।
ଚତୁ vଗ ଆେଲାକି ତ। ମନେର େବଧଡକ ଇଛା। अନି Dିତା ସହ ମି ତଭାନୁ ର ଚାରି ଚgୁର
ମି ଳନ ଘଟିଛି। ପି ପାସି ତ ପାଣ ଚହଲି ଯାଇଛି । ଆତGତୃ ିେର କେଥାପକଥନ େହଇଛି ।
ମି ତଭାନୁ ଜହyଆଲୁ अେର େଦଖିପାରି ଛି େପମି କା अନି Dିତାର ମୁହଁ। ଫୁଟାପଦGପରି ଓଠ।
କି  ନି ରୀgଣ କରିପାରି ଛି ଆଖିେର ଆଶ,ାର ଚି ହy। କାରଣ ପତି ଟି ମୁହୂ^େର ବାହ
ଶତର େଲାଲୁ ପ ଚାହଁ ାଣି ପଡି ଯିବାର ସ£ାବନା अଧି କ। ତଥାପି ସବୁ ପତି କୂଳ ଭିତେର ବି
अନି Dିତା ସରଳ ପଶyଟିଏ ଉ¶ାପନ କରି ଛି । ମି ତଭାନୁ , ଆଖିର ମି ଳନେର ଯଦି ପଣୟ
ହୁଏ, େତେବ ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟ ମି ଳନେର....! ମି ତଭାନୁ ଚମକି ପଡି ଛି । େଦହେର େବପଥୁ

ଛି ନyମ`ା ଗପଟି ପଢି ଥିବୁ । କମେଦବୀ ଓ ସାଧୁ, ହଦୟର अପବ
ୂ  ମି ଳନ ଗାଥା ।
ହଁ ମେନअଛି । ପଗº ସ¤ରେର କହି େଦଲା अନି Dିତା ।
अନି Dିତା ଓ ମି ତଭାନୁ ର ମନ ପଜାପତି େଡଣା େମେଲଇେଦଲା । ଉଡି ଯିବାକୁ
ଉଦତ େହଲା ।
xx
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ପେତକ ମନୁ ଷ ଚାେହଁ ସୁଖଜର ଜୀବନ। େସଇଥିପାଇଁତ ପବପବାଣିେର ଆନD ,
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ଉଲA ାସ ସଂଯୁr େହଇଯାଏ ମନପାଣେର। ମାଘ ଶୁକ» ପମୀ ତି ଥିେର ମା ବି ଦାଦାୟି ନୀ,
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ପଜ
ୂ ା। ବି ଦାଳୟ େହଉ କ» ବ ଘର ସବୁ ଠୁ ପଜ
ୂ ାର ମାେହାଲ। ଛାତଛାତୀମାେନ ନୂ ତନ
େପାଷାକେର ସେଜଇ ହୁअkି । ବି ଦାଳୟକୁ ଯାଇ ମା ସରସ¤ତୀ େଭାଗ େନୖ େବଦ ସମପ
ଦି अkି । अନି Dିତା ନବ ପରି ଧାନେର अତୀବ ସୁDର ଦି ଶୁଛୁ। ତା େଦହ -ମୁହଁେର େଯୖ ାବନ
ଖୁDି େହଇଯାଉଛି । େସହି ଶୁକ» ପମୀ ତି ଥିେର अନି Dିତା ସହ େଭଟ େହଇଯାଇଛି
ମି ତଭାନୁ ର। अନି Dିତା ପାେଖପାେଖ ଚି ତେଲଖା ଛାଇପରି ରହି ଛି। େମାେତ ସମyାସାମିy େର
େଦଖି ପଚାରିଲା ଚି ତେଲଖା - ମି ତଭାନୁ ତୁ େବାଧହୁଏ ସରସ¤ତୀ େମଢ େଦଖୁବାକୁ
ଆସି ଛୁ। ଆଉ अନି Dିତାକୁ େଦଖିନୁ? ହଁ କହି େଦଲା ଚଟାପଟ। अନି Dିତା ଲାେଜଇ
ଲାେଜଇ କହି େଦଲା ଚି ତେଲଖା ସତେର ତୁ ଭାରି ଦୁ w ସାq! ଚି ତେଲଖା ଉ^ରେଦଲା ଓଃ ଆମ अନି Dିତା ରାଣୀ ମା,ର ସେତ େଯମି ତି ମନ ନାହY। ବି େଲଇ ପରି ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି
gୀର ପି ଆେହଉଛି अଥଚ କି ଛି ଜାଣିନି। ଏଇ େଦେଖ, ମି ତଭାନୁ େକମି ତି େତାେତ
େଗାଟାପେଣ ଚାହYଛି । ଯାଉନୁ ତା ପାଖକୁ ।

ତି ନିେହଁ ପଜ
ୂ ାେବଦୀେର ମା ,ୁ ମୁିଆ ମାରି ଆଶୀବାଦ େନେଲ ।
ଋତୁ ଚକର ସାaରି କ ପରି କମଣ ପରି ଦି ନରାତି ର ଶୁଭଲଗy अତି ବାହି ତ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା । ଭଲପାଇବାର ଆଶା ଉ¨ଳି ତ େହଲା ।
ସମୟର ନଦୀସୁअରୁ ବ^ଯାଇ କୂଳେର ଲାଗିଗଲା ମି ତଭାନୁ । ପgୀପରି ଉଡି ଗଲା

ତ
ିକ

ା

ନି ଜ ପୁରୁଣା ବସାକୁ । େସ ବି ରହୀ । ଚେକାରୀ ନାହY ତା ପାଖେର । ବଥା ଓ ଜ¤ାଳେର
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ଫିକ୍ କରି ହସି େଦଲା अନି Dିତା ।
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ସଂକମି ତ । ମେନମେନ ଝୁରି େହଲା अନି Dିତାକୁ ।
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अନି Dିତା ମାଟି କୁ େଲସନ୍ ପରୀgାଥନୀ। अେନକ ଝଡଝnାକୁ ସାମyାକରୁଛି । ମନେର
ଚି kା ଘାରି ଛି ତାକୁ । କାେଳ ପରୀgାେର अସଫଳ େହଇଯି ବକି ?
ମି ତଭାନୁ ପତି ଶତି େଦଇଚାଲି ଛି। ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ େତା ପାଠପଢାେର େକହି ବାଧା
େଦଇପାରି େବନି । ତୁ ନି ୟ ଦି ¤ତୀୟ ଡି ଭିଜନେର ପାସ୍ କରି ବୁ। ପରୀgାଫଳ ପକାଶି ତ
ଦି ନ अନି Dିତା ଗଁାେର ଥିଲା। େଫରିଆସି ଲା ପେର ମି ତଭାନୁ ଖୁସିେର ମି ଠା ମାଗିବାରୁ
ଚଟାପଟ କଗିେଦଲା - ତୁ େମ ଓଠ େଦଖାअ। ପାଖକୁ ଡାକି େମା ଓଠେର ତା ଓଠକୁ
ମି ଶାଇେଦଲା।
ମି ଠା ପାଇଗଲ ତ । ହଁ ବହୁତ ମି ଠା ଲାଗିଲା ଏ ଓଠଛୁଆଁ ।
େସଦି ନର େସ ଓଠଛୁଆଁଟି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ମେନରହି ଗଲା ।େକବଳ ମେନରହି ଲାନି
ବରଂ ମନଟି ଛଟପଟ େହଉଥିଲା ମି ତଭାନୁ ର। अନି Dିତା ସବୁ େବେଳ ତା ପାଖକୁ ଆସି
ଓଠକୁ ଛୁଇଁଦିअkା କି ?

ବାେଡଇେହଇଯାଉଛି । େକହି କାହାରି କୁ ଦେ ନ େଦଖି େଲ अtାର ଦି ଶୁଛି ଚାରି ପାଖ ।
ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଦୁ େହଁ ଥିେଲ ବି अନି Dିତା େବାଉର କକଶ କଥା ଓ ଚାହଁ ାଣୀ ମି ତଭାନୁ ର
ମନେର ଛନକା ଆ,ିେଦଉଛି । ସେତ େଯମି ତି ଦୀପତଳ अtାର । ମି ତଭାନୁ अେନକ
ଥର ତା ବାଡି ର ପଣସ ଗଛମୂେଳ ଠି ଆ େହଇ अନି Dିତାକୁ ଚାହYବସି ଛି । अନି Dିତା ବି

ା

ଝରକାେର ଏକଲୟେର अେନଇରହୁଛି ମି ତଭାନୁ କୁ ।

ତ
ିକ

ଚଗଲାପଣେର େଶାଇବାଘର

ଇ
-ପ

ବାହାନା େଦଖାଇ ମି ତଭାନୁ ପାଦ େଦଇଛି अନି Dିତା ଘେର । ତା ପି tା ଫକକୁ ଚାହY

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବି ଚାଲି ଛି କି ଛି । ଏଣୁେତଣୁ ଗପି ଛି । अନି Dିତା ବି ମି ତଭାନୁ ର ସୁଠାମ େଦହକୁ େଦଖୁ
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ପେଲାଭିତ େହଇଛି ।
ମି ତଭାନୁ ବାଉଳା େହଇଛି ନି ଦେର । ସ¤ପy େଦଖିଛି ସେତ अବା अନି Dିତା ତା
ପାଖେର ବସି େଗଲକରରୁଛି ଆତGୀୟତାେର । ନି ଦ ଭାqିଗେଲ େକବଳ ଶନ
ୂ ଶାନ ।
- ମନୁ ଷେର ଜୀବନେର ସG mତି ଏକ अମୂଲ ସଂପଦ । ତାକୁ ଆେବାରି େନବାେର ଥାଏ
ଭିନy ମାଦକତା ।
- େସyହ ମମତା ହY ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁDର କରି ପାେର । େସଥିେର େସ ପାଏ अସୀମ
ଆନD ।
- Life without love is death
ଏମି ତି अକୁ ହା अw କଥାକଣିକାେର ବିରହି ଥିଲା ମି ତଭାନୁ ।
ମନକୁ ମନ ଗପି ଲା େସ। ଆଛା अନି Dିତା ତୁ ବହୁତ ଲାଜକୁ ଳୀ। ତାହାେବାଲି ବି ରହ
ଜ¤ାଳାେର ଛଟପଟ େହଉଥିବା ମନେର ଟିେକ ଆଶ¤ାସନାର ପେଲପ େବାଳି ପାରିବୁ ନି । ମଁୁ

ବାକୁ ଳି ତ। େବେଳେବେଳ ବାହ ପରିିତି ର ଆସହ ତାଡନାେର अ ବି କଶି ତ କଳି କାଟି
ନି ଜର ସ^ା ହରାଇବେସ। ବି ରହୀର अkେବଦନା େତାେତ କ' ଣ ବି ଚଳି ତ କରୁନାହY?
अକୁ ହା କଥାର ସରୁ େସାତସି ¤ନୀ ଧାର େତା ମନକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବାକୁ ଳ େହଲାେବଳକୁ ରୁ
େକମି ତି ନି ରବେର ରହି ଯାଉଛୁ ?

ତ
ିକ

ା

େମା ପାଣର अନି Dିତା। ମଁୁ େତାେତ ବହୁତ ଭଲପାଏ। ସାଗରଠୁ अସୀମ ଗଭୀର
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ଜାେଣ େଯୖ ାବନର ସରସୀେର େତା ମନର କୁ ମୁଦିନୀ ଶଶା,ର କରଶ ପାଇଁ ସବଦା

ହ
ାନ
ଆ

େବାଳି େଦଇଛି ।
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ଦି ନ ପେର ଦି ନ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା। ମି ତଭାନୁ ମନେର େପମର ଫଲଗୁ େବାହି ଗଲା।
େଦହ ସାରା ଲାଖିଯାଉଥିଲା अନି Dିତାର ହରି ଣୀ ଚାହଁ ାଣି। ସବୁ େବେଳ ତା ଭଲପାଇବା
େଜାକ ପରି େନସି େହଇଯାଉଥିଲା। ମି ତଭାନୁ

अମା अtାରେର ବି अନି Dିତାକୁ

େଖାଜୁ ଥିଲା। ଏମି ତି ଏଜ अtକାର ଥିଲା ଦୀପାବଳୀ अମାବାସା। ଆକାଶେର ନଥିଲା
ଜହyର େରାଷଣୀ। ଦାବାରାେର ଦୀପ ମେହାବ। ଆତସବାଜି ର ଘନେଘାର ଗଜନ।
ବୁ ଲାକୁ କୁ ରର ଧଁା ଧଉଡ଼। ମନେର ଭୟ... ଭୟ... େକେତେବେଳ अକସG ାତ୍ େଫାଟକାେଟ
େଦହର ଜାମାେର ଲାଗିଯିବ କି । େହେଲ ମି ତଭାନୁ ସବୁ ଆତସବାଜି କୁ ସାମyା କରି ବାକୁ
ପ`ୁତ ଥିଲା। ବାଣ ଫୁେଟଇବା ବାହାନାେର अନି Dିତାକୁ େଦଖି ବା ଓ ଗପି ବାର ଏକ
ମହାଘ ସମୟ ଏ ଦୀପାବଳି अମାବାସା।
अନି Dିତା ଦୁ ଆେର ଫୁଟାଉଥିଲା ଝି ରିଝରି । ତା ମନ ଥିଲା ମି ତଭାନୁ ପାଖେର।

ଫୁେଟଇେଲ। ମି ତଭାନୁ ଚତୁ ରତାର ସହ अନି Dିତାର ଆqୁଠି କୁ ଧରୁଥିଲା। ଲାେଜଇ
ଯାଉଥିଲା अନି Dିତା। ମନ ଖୁସିେର ପଚାରି େଦଲା - ଆଛା ମି ତଭାନୁ , ସତେର ତୁ ମର
अgର ଠି କ୍ ତୁ ମ ମୁହଁ ଭଳି ସୁDର। ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲା ପେର ମଁୁ େଶାଇପାେରନା ସହଜେର।
ଭାବୁ ଥାଏ ତୁ େମ ଯଦି େମା ପାେଖ ପାେଖ ରୁହk ବହୁତ ମଜା ହୁअkା। େଯମି ତିକି କୁ ମୁଦିନୀ

ତ
ିକ

ା

ଆକାଶର ଚDମା ପାଇଁ ପାଗଳ େହଇଯାଏ, ମଁୁ େସମି ତି ତୁ ମପାଇଁ....
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ହଁ अନି Dିତା ମଁୁ ବି ବହୁତ ମେନପକାଏ। ରାତି अେନକ ସମୟ ଧରି କବି ତା େଲେଖ

ଆ

ହ
ାନ

େକବଳ େତା ପାଇଁ। େତା ମଲିG ଫୁଲି ଆ େଦହଟିକୁ େଯାଉଦି ନ େଦଖିେଦଲି େସହି ଦିନଠୁ େମା
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ଛାତି ର Dନ ବଢି ଯାଇଛି । େହେଲ ଆମ ଦୁ ହY,ର ଭଲପାଇବା େତା ମାଆର ଆଖିେର
ଯାଏନି । ପଗଳଭ ଢqେର କହି େଦଲା ମି ତଭାନୁ ।
ମି ତଭାନୁ ର ବାପା ଡାକ ପେକଇେଲ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷକୁ ସାନ
ଜଣାଇବାକୁ । अନି Dିତା ବି ତା ମା ଡାକେର ଘରକୁ ପେଳଇଗଲା ଡରି ଡରି ।
अେନକ ଥର ପଜ
ୂ ାପାବଣେର ବୁ ଲୁ ଛkି अନି Dିତା ଓ ମି ତଭାନୁ ।େବେଳେବେଳ
ଚି ତେଲଖା ହାତେର ଧରାପଡି ଛkି ।
େରାମି ଓ ଜୁ ଲି ଏଟ୍ ଗପ ପଢି ପଡି ମିତଭାନୁ େଶଷେର ହତାଶେବାଧ କଲା ।
अନି Dିତାକୁ ପାଇବାର ସ¤ପy ତୁ ଟିଗଲା ।
अନି Dିତା ନି ଜ ମାଆର ନାଲି ଆଖି ସାମyାେର ମି ତଭାନୁ ସହ अବାଧ ମି ଳିମିଶାକୁ
ପାେସାରି େଦଲା । ଛାତି େର ଛାତି ଏ ଯଣାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରିଲା ।
ମି ତଭାନୁ ଆଉ अନି Dିତା ଭିତେର ପାେଚରି ସାଜି େଲ अନି Dିତାର ମାଆ । ଖୁବ୍

ବି େରାଧାଭାଷ େହେଲ ।
ମି ତଭାନୁ ଓ अନି Dିତାର େପମ ଏକ କାହାଣୀ ପାଲଟିଗଲା । ସG ତି ଫରୁଆେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜାକି ଜୁକି େହଇ ରହି ଗଲା ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ।
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ସେDହୀ େବପାରୁଆ ମଣିଷେଟ । ଆତG अଭିମାନୀକୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ମି ତଭାନୁ ସହ
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୭୦୦୮୧ ୪୨୦୪୦
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ଜୀବk ଶବ
ମୃତୁ େଯପରି ସତ େସହି ପରି ସତ ମୃତୁ ପେର ମନୁ ଷର ମୃତ
ଶରୀର अଥାତ ଶବ। ଚଳଚଳ େହଉଥିବା ଶରୀରଟି ମୃତୁ ପେର
 ସଂସାର ତାହାକୁ େନଇ
େହାଇଯାଏ ନି ଳ, ନି ବକାର, େହେଲ ଏ ନି ମମ
ମଧ କରୁଛି ବାପାର, ବଭିଚାର ଏବଂ अନ େକେତ କୁ କମାଦି ଯାହା
अମୃତନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ସମାଜର ନି ମy େନୖ ତିକତାର ଉଦାହରଣର ଏକ ଭି^ିଭୂ ମି। େକେତକ
କାଯ ଯଥା େବନାମୀ ସ!^ି, ମୃତ ବrି େଭାଟରକାଡ େର ଜୀବk
ଇତାଦି ଇତାଦି ।
ମୃତୁ ମନୁ ଷର େଚତନ, अବେଚତନ ଓ अେଚତନ ମନକୁ

ଗତି େହାଇଥାଏ ପରମାତGା, ସାନି ଧ ପାଇଁ अବା अେଧାଗତି େହାଇଥାଏ
ପୁଣି ଜନGମୃତୁର ଚି ରାଚରି ତ ଚକେର ଯଣାେର ଜଜରିତ େହବା ପାଇଁ;
କମଫଳ ପାରÀ ଆଦି େକେତ କ'ଣ ାନ ତଥା େକେତ ତକ ବି ତକ
େକେତ ବଚସା ଆଦି େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ବି ଭିନy ସଂ:ୃତି ର ାନ ଗkାଘର
ପୁ`କ ଗୁଡିକ ମଧରୁ। କି  େମାର ଏହି ଗ} କି ଛି ସତତା, କି ଛି

ତ
ିକ

ା

କ}ନା, କି ଛି अନୁ ଭବ ଓ କି ଛି अନୁ ଭୂ ତି କୁ େନଇ ଏକ ଭିନy ଧରଣର
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ପରି ଣତ କରାଇଥାଏ ନି େତନତାେର। ପାଥବ ଶରୀରରୁ अତGାର ଉ 

ହ
ାନ
ଆ

େହାଇଛି ତାହା ସୁw।

ଇ
-ପ

ମି ଶଣ ଏଥିେର ଏକ ଦରଦୀ ମଣିଷ କି ପରି ଜୀବk ଶବେର ପରି ଣତ
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ରାମଚD ବାବୁ , ନାମେର େଯପରି ପଭୁ ମଯାଦା ପୁରୁେଷା^ମ, ପତି ଫଳନ କମେର
ମଧ

େସପରି

କହି େଲ

अତୁ rି

େହବନାହY।

अବଶ

ଯୁଗାkରେର

ମଯାଦା

ପୁରୁେଷା^ମ, ଚରି ତ ତଥା अବତାରୀ ପୁରୁଷ, ବrିତ କଳି ଯୁଗେର अବି କଳ ନକଲ
କରି ବା ତଥା କାଳାkରେର ନି ରkରତା ବଜାୟ ରଖିବା େଯ େକେତ କwକର ତାହା
अେqନି ଭାଇଥିବା ବrି,ୁ ହY ଜଣା; ତଥାପି ରାମଚD ବାବୁ ଥିେଲ ଜେଣ ବି ଲgଣ ଯୁr
ବrିତ। ଚରି ତ, ବrିତେର ଦୟା, gମା, ସଦାଚାର, ସହି ଷyତା ଭାବ ଫୁଟାଇ ଜୀବନକୁ
ସେତ େଯପରି ଏକ ଆଦଶ ତଥା େମାgାଭିମୁଖୀ ପଥର ପଥିକ ଭାେବ अଗସର
କରାଉଥିେଲ। କି  ଏ ସଂସାରର କଳି କବଳି ତ ବrିତଗଣ ତଥା ରାବଣ ଓ ମହୀରାବଣ
ମାନ,ର ପବୃ ତି େଯ ତା,ୁ अଥୟ କରି ସାରି ଥିଲା। ନି ଜର ବtୁ ବାtବ ସାq ସାଥୀ ତଥା
ପରି ବାର ଓ ଆତGୀୟ ବrିମାେନ ମଧ ସୁବ# ମୃଗର ମାୟାେର ପଡି ଯାଇଥିେଲ ଠି କ୍
େସହି ଦିନ ପରି େଯଉଁଦିନ ସୀତା ମାତା ସୁବ# ମୃଗର େମାହେର ପଭୁ , ଠାରୁ ବି ରହର

ନି ଜକୁ ସଜାଇେଦେଲ ଜୀବk ଶବେର।
େଶାତାବtୁ ଏହା ପଢି ଆଯ ଲାଗୁଥିବ ନି ୟ, ସଭି ଏଁ ଭାବୁ ଥିେବ େବାଧହୁଏ
ରାମଚD ବାବୁ ମାନସି କ ଚାପର ବଶବ^ୀ େହାଇ େକାମାକୁ ଚାଲି ଗେଲ ନା କ'ଣ, ନା
ମାନସି କ ଭାରସାମ ହରାଇ େହାଇଗେଲ ଉନGାଦ। କି  ଏପରି କି ଛି ନୁ େହଁ , କି ଛି ତ
ହରାଇେଲ ରାମଚD ବାବୁ ତାହା କି  अେନକ କି ଛି ପାଇବା ପାଇଁ। େସ ଏକାଧାରାେର

ତ
ିକ

ା

ହରାଇେଲ ନି ଜର ବାକ୍ ଶrି, ଶବଣ ଶrି ତଥା ଦୃ wି ଶrି।

ଇ
-ପ

ଆେର ଆେର ଏେବ େମାେତ ଉନGାଦ େବାଲି ଭାବ ନାହY! କି aା େମାର ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

କଥନକୁ ପଗº ପଳାପର ଆଖା େଦବା ଆଗରୁ ଗ}ର अk ପଯk ନି ୟ ପହ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆା ହଁ ରାମଚD ବାବୁ ଏକାଧାରାେର ହରାଇେଲ ନି ଜର ଦୃ wି ଶrି, ଶବଣ ଶrି ଓ ବାକ୍
ଶrି ତାହା ପୁଣି େକଉଁ ଦୁ ଘଟଣାେର ନୁ େହଁ ନି ଜର अkରର ଆହାନ ତଥା ସଂଯମତା
ବଳେର; अଥାତ୍ େସ ଆଖି କାନ ପାଟି ସବୁ କି ଛି ଠି କ୍ ଥାଇ ମଧ ଏକା ଧାରାେର
ପାଲଟିଗେଲ अt, ମୂକ ଓ ବଧି ର। ଆଯ ଲାଗୁଥିବ ନି ୟ କି  ଏପରି ବି ସ£ବ
ଯାହାର ଉଦାହରଣ ାନ ଗ¦ େବଦ ଉପନି ଷଦ ଆଦି େର େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ। େଯଉଁ
अବାକୁ ସମାଧି ଭାେବ ଆଖାନ କରାଯାଇଛି େସହି ପରି अବା ରାମଚD ବାବୁ , ପାଇଁ
େମାର ନି ଜସ୍ଵ ଆଖାନ "ଜୀବk ଶବ" ଫରକ୍ ଏତି କି ପେୂ ବ ସମାଧି େନଉଥିବା ବrି
ନି ଜର ସବସ୍ଵ ତାଗ ତଥା ସଂଯମତାର ସହ େକଉଁ ଦୂ ର अରଣେର ବସି ତପସାରୂପୀ
ସମାଧୀେର ମଗy ଥିେଲ େହେଲ ଏଠାେର ରାମଚD ବାବୁ ନି ଜର ତି େନାଟି ଇDି ୟ କୁ
ସଯଂମତାର ଶୀଷେର େନଇ କମ କରିଚାଲି ଛkି ଯାହା ତା,ର କ^ବ ତଥା େସ अତଧି କ
ଆତGନି ଭର େହାଇଯାଇଛkି । अନ ଉପେର ନି ଭର ତଥା अନ୍ଯର େକୗଣସି ଇqିତାଦି

କଲମେର ଦୁ ଇ ଚାରିଧାଡି େଲଖିେଦଇ େକଉଁ ବrି,ୁ ଧରାଇ େଦଉଛkି ବାସ୍ େସତି କି।
ବ^ମାନ ରାମଚD ବାବୁ , ଜୀବନର କି ଛିବଷର अତୀତର ପୃ.ା େଲଉଟାଇବା।
ବାଲକାଳରୁ ଈଶର, ପସାଦ ସମ ତା, ମନ ଓ ହୃଦୟେର ାନ ପାଇଥିଲା ସେତ ଏକ
ଦରଦୀ ଆତGା। କାହାର ଦୁ ଃଖ େଦଖିେଲ ହୃଦୟେର େକାହ ତଥା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଦୁ ଇଧାର
ସ ତଃପବୃ ^ ଭାବେର ଝରି ଆସୁଥିଲା ତଥା େସହି ଦୁ ଃଖୀର ଦୁ ଃଖ େମାଚନ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ

ତ
ିକ

ା

ମନ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା ବାକୁ ଳ ଯଥା ସ£ବ େଚwାକରି ତାହାର अଗତା ସମାଧାନ
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ତା,ୁ େକଉଁ ମେତ ମଧ ପଭାବି ତ କରି ପାରୁନାହY। अତି ଆବଶକ େହେଲ କାଗଜ

ଇ
-ପ

କରୁଥିେଲ େସ। ସଭିଏଁ ବହୁତ ଖୁସି େହଉଥିେଲ ତଥା ସାବାସି େଦଉଥିେଲ, ଆଉ କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବୁ ଥିେଲ କି ଛି ସ ାଥ ପାଇଁ ପି ଲାଟିର ଏହି କାଯ, କଳି ଯୁଗ ନା ସଜ ମାଛେର େପାକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପକାଇବା ପବୃ ତି ରହି ବ କି ଛି େଲାକ,ର ନି ୟ।
ସମୟାନୁ କେମ େଯୗବନର ଶrି ତା, ମନେର ଭରି େଦଲା अପୁରk ଆନD ତାହା
ନଥିଲା େକଉଁ ବrିର ପଂଶସା अବା େକଉଁ ତରୁଣୀର ସାନି ଧର ଆଶା ଏପରି କି ବି ବାହ
ନକରି ବାକୁ

ଏକରକମ

ନି ~^ି

େନଇସାରି ଥିବା

ରାମଚD

ବାବୁ

ପରି ବାର

ତଥା

ପି ତାମାତା,ୁ ନି ରାଶ ନକରି ବି ବାହ ମଧ କରି ଥିେଲ କି  ସାଜି ଥିେଲ ଜେଣ ପଖାତ
ସମାଜେସବୀ। ସମାଜ େସବା ସହ ନି ଜ ପରି ବାରକୁ ମଧ ଭାବି ଥିେଲ ସମାଜର ଏକ
अଭିନy अଂଶବି େଶଷ। ସମ`କୁ ସୁଖୀ ତଥା ଖୁସି ରଖି ବାର କରି ଥିେଲ େସହି अକ}ନୀୟ
ପୟାସ। କି  ନା ସବୁ ପୟାସ େଯ ସବୁ େବେଳ ସଫଳ େହବ ତଥା ବ^ମାନର ସଫଳତା
େଯ ଭବି ଷତେର ବି ଫଳତାର अୟମାର£ ନେହବ ତାହା କି ଏ ବା ଜାେଣ।
ଜୀବନର ନଦୀେର ଦୁ ଇ ପାଶେର ଥିବା ବt ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ରାମଚD
ବାବୁ େପୗଢତେର ପାଦ େଦେଲ ତା, ସହ େପୗଢତେର ପାଦ େଦେଲ ପତy ୀ अହଲା

େଦବୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ କି  ଦୁ ଭାଗ େଶଷ ପଯk ପତି ପରେମଶର, ସାଥୀ
େହାଇପାରି େଲ ନାହY, େପୗଢତର କି ଛିବଷ अତି ବାହି ତ େହବାପେର अkି ମ ପଣାମ ଜଣାଇ
अହସୁଲgଣୀ େହାଇ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ରାମଚD ବାବୁ ,ଠଁୁ अେନକ ଦୂ ରକୁ ।
ସଂଯମୀ ରାମଚD ବାବୁ ,ୁ ପତy ୀ ବି େୟାଗ ବି େଶଷ ଦୁ ଃଖ େଦଇ ନଥିଲା କାରଣ
େଯୗବନରୁ ହY ନି ସଂଗତାକୁ େସ କରି ବାକୁ ଚାହଁ ଥିେଲ ନି ଜର ସାଥୀ ତଥା ସଂଯମତାର ସହ

ତ
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ା

ବି ତାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ପେତକ gଣ ପେତକ ମୁହୂ^ ଦି ନ अବା ରାତି । କି  ଜୀବନ
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େଦବୀ ସତେର ଆହଲା େଦବୀ ରାମଚD ବାବୁ , ସାନି ଧ ପାଇ େଯପରି ପାଷାଣୀରୁ

ଇ
-ପ

ଚକେର ପତy ୀ, ଆଗମନ ତଥା େସyହ, େପମ, ଆkରି କତା ତା, ଜୀବନେର େବଶ୍ କି ଛି
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ାନ

ସରସତା, ମଧୁର अନୁ ଭବ ଭରି େଦଇଥିଲା ତଥା ସତୀ ସାଧୀ अହଲା େଦବୀ, ସାନି ଧ
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େଯ ତା,ୁ ସ!ୂ#ତା ପଦାନ କରି ଥିଲା ତାହା େସ ମେମ ମେମ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ ତଥା
େବେଳେବେଳ अନମନ: େହାଇଯାଉଥିେଲ।
କି  ପରି େଶଷେର ଆସି ଥିଲା େସହି ଦୁ ବସହ gଣ ଯାହା ତା,ୁ ଜୀବk ଶବେର
ପରି ଣତ େହବା ପାଇଁ ବାଧ କରି ଥିଲା। େଦଖଣାହାରୀ ଭାବୁ ଥିେଲ ଶବବତ୍ ବି ତା,
ଜୀବନର ସରସତା ମଉଳି ଯାଇଛି ତଥା େସ अକଥନୀୟ ଯଣା ପାଉଛkି । କି 
ବା`ବି କତା େଯ େକବଳ ରାମଚD ବାବୁ ,ୁ ଜଣାଥିେଲ େସ ସେତ େଯପରି ଶବ ରୁ ଶି ବ
ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ।
କାଳଚକ ଘୂ#ୟମାନ, ଆଜି େଯ ରାଜା କାଲି େସ ର,, ପୁଣି ସୁDର କମଳ ସୃwି
କେର େସହି अପ¡ ପ,। ଧୀେର ଧୀେର ବି କରାଳ ସମସା ଆସି ଛି ଡା େହଲା େସହି
ବrିମାନ, ସଖେର େଯଉଁ ମାନ, ପାଇଁ ରାମଚD ବାବୁ ପାଲଟିଥିେଲ ଜୀବk ଶବ,
ସଦଳବେଳ ସଭିଏଁ େଫରି ଆସି େଲ ତା, ନି କଟକୁ ତା, ଠାରୁ େସହି ାନ ଗଭକ ବାଣୀ

अତି ବାହି ତ େହାଇଯାଇଥାଏ ବାକର ଚରମ ସୀମାେର ତଥା ମୃତୁର -ାର େଦଶେର
ଥା'kି ରାମଚD ବାବୁ େଯଉଁଠି କି େକେବନା େକେବ ସମ`,ୁ ପହିବାକୁ ହୁଏ। େଶଷଥର
ପାଇଁ ଆଖି ଆଗେର େଦଖିେଲ ଏକ ବି ଶାଳ ଜନ ସମାଗମ, ସମ`, ନୟନରୁ अଜସ
େଲାତକ ଧାରା ସେତ େଯପରି ତା,ର ପାଦ େଧୗତ କରିେଦଉଛି ଏବଂ ସଭି , ବି ନମ
अନୁ େରାଧ - "େହ ଜୀବk ଶବ ରୂପୀ ଶି ବ କି ଛି ତ କୁ ହ, େମୗନରୂପୀ ନି ରବତା ଭq

ତ
ିକ

ା

କର ସତ୍ ପଥେର अଗସର ପାଇଁ କି ଛି ତ ଉପେଦଶ ଦି अ।" ମେନ ମେନ ହସି େଲ
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ତଥା ଉପେଦଶ ଆଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କି  େସେତେବଳକୁ ପାୟ ବହୁ ଦି ନ ବହୁ ବଷ

ଇ
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ରାମଚD ବାବୁ େସହି ହସର କି ିତ ଝଲକ ଓଠେର ମଧ ଆସି ଗଲା ବି ଶାଳ ଜନ

ଆ

ହ
ାନ

ସମାଗମ, ମନେର ଆଗହ ଫୁଟି ଉଠି ଲା। ସଭିଏଁ ଭାବି େଲ େସ କି ଛି କହି େବ କି 
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ମୁହୁେ^ ମାତ ଉଠି ବସି ବାକୁ େଚwାକରି ବା େବେଳ ନି ଜ େକାଠରୀର ଥିବା ଏକ ବି ଶାଳ
ଆଲମୀରାକୁ ଇqିତ କରି ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡି େଲ ରାମଚD ବାବୁ ଏବଂ ତା,ର ଶୁ ଆତGା
ଶରୀର ତାଗକରି ପରମାତGା, ସହ ଲୀନ େହବାପାଇଁ ଚାଲି ଗଲା।
ଚାରି ଆେଡ ଶୁଭିଲା ଏକ ବି କରାଳ କDନ ଧନି ଯାହା ଗଗନ ପବନ ପକ!ିତ କଲା
େକହି ନି ଜକୁ ବି ଶ¤ାସ କରି ପାରୁନଥିେଲ ସତେର କ'ଣ ସଭି, ଗହଣରୁ ଜେଣ ମହାତGା
ଚାଲି ଗେଲ। କି ଛି େଲାକମାେନ अଗତା େସହି ବଡ ଆଲମୀରାକୁ ଯାଇ େଖାଲି େଲ। ତାହା
ଭିତେର ଯାହା େଦଖିେଲ ସଭି,ର ଆଯର ସୀମା ରହି ଲା ନାହY, େସହି ଆଲମୀରା
ମଧେର ଥିଲା अେନକ ପୁ`କ। ଏବଂ अେନକ ରାମଚD ବାବୁ , ସ୍ଵଲି ଖିତ ପାୁଲି ପି,
େଯଉଁଥିେର अେନକ ସମସାର ସମାଧାନ ତଥା ତା, ଜୀବନର ତି r ଓ ମଧୁର अନୁ ଭୂ ତି ଓ
େସଥିରୁ ମି ଳିଥିବା ଶି gା ଲି ପିବ େହାଇଥିଲା।
ସବୁ କି ଛି ମି ଳିଯାଇଥିଲା େସହି ବrି ମାନ,ୁ କି  ମି ଳି ନଥିେଲ ରାମଚD ବାବୁ ତଥା

ସେତ େଯପରି କହୁଥିଲା- "ଶବ କ'ଣ େକେବ କଥା କେହ? ତାହା ମୃତ େହଉ ବା ପୁଣି
େହଉ ଜୀବk ଶବ।"
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ା

ଏନ୍-୫/୧୫୪, ଆଇ.ଆର୍.ସି ଭି େଲଜ୍, ନୟାପଲA ୀ,
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ତା, ମୁଖର େସହି ପତg କଥନ, େକବଳ ମୃତୁ ପେରବି େସହି ସିG ତହାସ ତାଲ କରି

ଇ
-ପ

ଜୟେଦବ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶ¤ର

ଆ

ହ
ାନ

୭୫୧୦୧୫

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

53

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସଇ ଏକ େଟଲିେଫାନ୍ କଲ୍
ଚିଗଡ ସହର େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ଆଉ ଥେର ଯୁଟିଲା ବtୁ
ଶୀକାk, ନି ମଣରୁ। େସଠି କାର ଏଆର୍ େଫାସ େwସନେର, େସ
ଗତ ଛअ ମାସ ତେଳ ବଦଳି ଆସି ଛkି , କାଟର୍ ପାଇଛkି େସ©ର
୩୧େର।
ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

କହି ରେଖ ଚିଗଡିତ ପnାବ ବି ଶବିଦାଳୟେର ଦୁ ଇବଷ
ସyାତେକା^ର ପାଠ ଓ ତା ପେର ପି ଏଚଡି ଗେବଷଣା,ଏପରି େମାଟ ପା
ବଷ ର ରହଣୀେର ଏ ସହରକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ
ଯୁଟିଥିଲା େମା ଭାଗେର। ସୁDର ଭାେବ ପରି କ}ିତ ଏ ସହରେର

ଏହାର ବି `ାରି ତ ମଧ-ମାଗ, େସ©ର ଗୁଡିକର ମି ଳନଛକେର ସୁDର
େଗାଲାଇ ବଗିଚା, େସ©ର ୧୬ ର େରାଜ୍ ଗାେଡନ୍ ଆଉ େସ©ର ୧୭ ର
ବଡବଡ େଦାକାନ, ସୁଖନା ଝି ଲ୍ ତଥା ରକ୍ ଗାେଡନ୍....ଏମି ତି ଆହୁର
अେନକ କି ଛି, ଏ ସହରର ମୁଖ ଆକଷଣ। ଆଉ ଏ ସବୁ କୁ ଆଉଥେର
ପରଖି ବାକୁ େମାେତ ବାଧ କରି ଥିେଲ ବtୁ ଶୀକାk, अନୁ େରାଧ ନ
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ା

ଟାଳି ବାକୁ ।
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େତଣୁ ସୁେଯାଗ ଯୁଟାଇ ମଁୁ ପହି ଯାଇଥିଲି ବtୁ , ପାଖେର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରହି ବା ମଜା ସତେର ନି ଆରା। ସବୁ ଜବଳୟେର ଭ^ େସ©ର ଗୁଡିକ,
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ଶୀକାk ସବୁ େବେଳ ଏକା ,େଦଶ େସବାେର ରହି अବି ବାହି ତ େସ।
ପହିବାର ପର ଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆେମ ଦୁ େହଁ ବାହାରି ପଡି ଲୁ ସକାଳର
ପରି ଭମଣେର। ଚିଗଡ ର ସି ଧା ଚଉଡା ରା`ା ସବୁ େବେଳ ଶାk ସରଳ ବି େଶଷ କରି
ସକାଳ ସମୟେର। ବtୁ , କଥାେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ପହିଲୁ ଯାଇ ମାେକଟ ର େଗାଟାଏ ଚା
େଦାକାନ ଆଗେର। ଚା अଡର କରି େଚଆର୍ େର ବସି ଛୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଠି ଆ େହେଲ
अଶୀତି ପର ଜେଣ ପnାବୀ ବୃ । ମୁେର ପଗଡି ହାତେର ବାଡି ...ନି ଜ ପnାବୀ-ହି Dୀ
ମି ଶା ଭାଷାେର କହି େଲ ...." େବଟା ଶୀକାk... େଦଖ ତ ରାମଁୁ ର ପି ସିଓ େଦାକାନ େଖାଲା
अଛି କି? ଆଜି ପରା ବୁ ଧବାର, ଆଉ ବୁ ଧବାର ସକାଳ ଆଠଟାେର େମାର େଟଲି େଫାନ୍
କଲ୍ ଆସି ବା କଥା ରବି Dର୍ ପାଖରୁ।"
ଏ େମାବାଇଲ ଯୁଗେର ପି ସିଓ େଦାକାନ, େମାେତ େକମି ତି अବାଗିଆ ଲାଗିଲା। କି ଛି
କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ଭବ କଲି ବtୁ େମାେତ ହାତ ମାରି ଇସାରା କେଲ କି ଛି ନ କହି ବାକୁ ।

ତା ଶଶୁର ଗଁାେର କାହାର େଗାେଟ ସାଦି अଛି । େସଇଠି ଯାଇଥିବ େବାେଧ। ସାହ େଟ
ଲାଗିବ େଫରିବାକୁ ନି ୟ।"
...."ହଉ େବଟା,େତେବ ମଁୁ େଫରି ଯାଉଛି ।"
....."ଚା ପି ଇକି ଯାଆ ମଉସା"

ତ
ିକ

ା

...."ନାହY େବଟା... ମେତ ଶୀଘ େଫରି ବାକୁ େହବ। େନାହି େଲ େତେଣ େତା ମାଉସୀ
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ହି Dୀେର ଉ^ର େଦେଲ.... "ନାହY ମଉସା...ଆଜି ବି େଖାଲି ନି। ରାମଁୁ ତ େମାେତ କହୁଥିଲା

ହ
ାନ
ଆ

ବି ନା କାରଣେର।"

ଇ
-ପ

େମାେତ େଖାଜି େଖାଜି ବି ରr େହାଇ ଏଇଠି ପହିଯିବ େଯ!! େତା ଉପରକୁ ପାଟି କରି ବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୃ  ଜଣକ ଧୀେର ଧୀେର ବାଡି ଠୁ କଠୁ କ କରି କେଲାନୀ ଭିତର ରା`ାେର
ପଶି ଗେଲ।
େଦାକାନୀ ଦୁ ଇ କପ୍ ଚା େଦଇସାରି ଥିଲା। େମା ମନ ଭିତେର ଓ ମୁହଁେର अେନକ
ପଶyବାଚୀ। ବtୁ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ େତଣୁ ଚା କପ୍ ଟା ଉଠାଉ ଉଠାଉ କହି େଲ... "ଏ ବୃ 
ଜଣକ େହେଲ ସୁେବଦାର୍ ସତନାମ୍ ସି ଂ, ଚିଗଡ ପାଖ ପnାବର ଏକ ଗଁାେର ଜନG।
ପଦାତି କ େସନା ବାହି ନୀେର େଯାଗ େଦଇ ଚାଳି ଶ ବଷ ଧରି କାମ କରି ଏେବ େସବାନି ବୃତ
େହାଇ ଏଇ େସ©ରେର ସରକାର େଦଇଥିବା ଘେର ରହkି ନି ଜ ପତିy ଓ ତି ନି ବି ଧବା
େବାହୁ, ସହ। ତା ପେର ତା,ର ବଡ ପୁअର ଝି अ..ବଡ ନାତୁ ଣୀ େସନାବାହି ନୀେର
ଡାrର, ମଝି ଆଁ ପୁअର ପୁअ.. ନାତି ବାୟୁେସନାେର ପାଇଲଟ। େସମାେନ ନଜି ନି ଜ
କମେgତେର।"
....."ତି ନି ତି ନି ଟା ବି ଧବା େବାହୁ?ପୁअ ସବୁ ଗେଲ କୁ ଆେଡ?"

େଦେବ ହY େଦେବ। ଆଉ େସନାେର େକେତେବେଳ ଜେଣ ଶହୀଦ େହବ ଭଗବାନ,ୁ
ଜଣା। ସତନାମ୍ ସି ଂ ବି ତା,ର ତି ନି ପୁअ,ୁ େସନା େର ଭ^ କରିଥିେଲ। ବଡ ଦୁ ଇ ପୁअ
ଥିେଲ

ବି ଏସଏଫେର।

ବି ଭିନy

ସୀମାେର

ଶତ

ଗୁଳିେର

ଶହୀଦ

େହାଇଗେଲ

ଘଟଣାଚକେର। େସ ସମୟେର ସତନାମ୍ ସି ଂ େସନା ଚାକି ରୀେର ଥିେଲ,େତଣୁ େସ ଦୁ ଃଖକୁ

ତ
ିକ

ା

ସହ କରି ଗେଲ େକୗଣସି ମେତ। େହେଲ अବସର େନବାର ଦୁ ଇ ବଷ ପେର ତା,ର
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....."ସାq,....ଏ ପରା ପnାବର ମାଟି। ପତି ଘରୁ ଦୁ ଇ ତି ନି ଜଣ େସନାେର େଯାଗ

ଇ
-ପ

ସାନପୁअ ରବି Dର୍ େଯ ବାୟୁେସନାେର ପାଇଲଟ ଥିଲା େସ ବି ଶହୀଦ େହାଇଗଲା ଶତୃ

ଆ

ହ
ାନ

ପgର ବି ମାନକୁ ଘଉଡାଇବା ସମୟେର। େଯଉଁ ଖବରକୁ େସ ସହ କରି ନ ପାରି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମନସି କବି ଷାଦଗ` େହାଇଗେଲ। ସାମରି କ ଡାrରଖାନା ଚି କିାେର ସାମାନ ଠି କ୍
େହଲା ପେର ଏଇମି ତି େବେଳ େବେଳ ବି େଶଷ କରି ବୁ ଧବାର ଦି ନି ମାେକଟ୍ କୁ ଆସି
େଲାକ,ୁ ପି ସିଓ ଓ େଟଲି େଫାନ କଥା ପଚାରkି । େସ ରି ଟାୟାଡ କଲା େବଳକୁ ତା,
ସାନ ପୁअ ପତି ସାହ ବୁ ଧବାର ଦି ନ େଟଲି େଫାନ କରୁଥିଲା ତା, ଘର ପାଖ ଏଇ ପି ସିଓ
ନaରେର। େସଇଟା ତା, ମନ ଭିତେର େସମି ତି ଛାପି େହାଇ ରହି ଯାଇଛି । େତଣୁ େସ
ପି ସିଓ ଓ ପୁअର େଟଲି େଫାନ କଲ୍ କଥା ପଚାରkି ଯାହାକୁ େଭଟkି ମାେକଟ୍ େର ବି େଶଷ
କରି ବୁ ଧବାର ଦି ନ। ଏ ଏରି ଆର ସମେ` ତା, କଥା ଜାଣିଛkି , େତଣୁ କି ଛି େଗାଟାଏ
ବାହାନା କରି ତା,ୁ ଘରକୁ େଫରାଇ ଦି अkି । େସ ବି ଚୁ ପଚାପ୍ ବୁ ଝି ଲା ପରି େଫରି
ଯାଆkି ଘରକୁ ।"
ଆମ ଦୁ ଇ ବtୁ , ସକାଳର ଚା ପାନ ସରି ଯାଇଥିଲା। େଫରି ଲୁ ଘରକୁ ।
****

ମଜା େନଇ ମଁୁ େଫରି ଆସି ଲି େମା ନି ଜ ସହର ଭୂ ବେନଶର କୁ । ଚୀଗଡ ରୁ ନି ଜ
କାରେର ବtୁ ଶୀକାk ଛାଡି େଦଇଥିେଲ ନୂ ଆଁଦିଲAୀ େର େଭାର୍ ପାଟା ବି ମାନ
ଧରି ବାକୁ ।
ଭୂ ବେନଶର ବି ମାନବDରେର ଜି ନିଷପତ ବୁ ଲkା େରକ୍ ପାଖେର ଲେଗଜକୁ अେପgା

ତ
ିକ

ା

େବେଳ େମା ନଜର ଟାଣି େହାଇଗଲା କା¦ର ଏଲଇଡି େଟଲି ଭିଜନ ପvା ଉପରକୁ ।
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ଦୁ ଇ ସାହ ସମୟ ପାଖାପାଖି ବtୁ ଶୀକାk ଓ ପୁରୁଣା ସହର ଚିଗଡେର ବୁ ଲି ବାର

ହ
ାନ
ଆ

ଆଠ ଟା....

ଇ
-ପ

ଦାଉଦାଉ େହଉଥିଲା େଲଖା... ସ ାଗତଂ ଭୂ ବେନଶରକୁ । ଆଜି ବୁ ଧବାର... ସମୟ ଦି ନ
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ଆେର େମା ମେନ ପଡି ଗେଲ ସୁେବଦାର ସତନାମ୍ ସି ଂ...ହୁଏତ ଚିଗଡ େସ©ର ୩୧
ମାେକଟ୍ ର େସ ପହିଥିେବ ଏେବ..... ତା,ର ସାନ ପୁअ ପାଖରୁ ଆସୁନଥିବା େସଇ ଏକ
େଟଲି େଫାନ୍ କଲ୍ ଆଶାେର...!!
ମେନ ମେନ ମଁୁ ମୁ ନୁ ଆଁଉଥିଲି ସତନାମ୍ ସି ଂ , ଶୁଭକାମନା କରି !!!

ତ
ିକ

ା

କି ଟଛକ ,ପଟିଆ
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୫୪, ଆଯପଲA ୀ

ଇ
-ପ

ଭୂ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ରq େଖଳେର ଭାq
୨୦୧୩ ମସି ହା କଥା। େହାଲି ପବ େସାମବାର ପଡି ଥାଏ। େସହି
ସମୟେର େମାର େସାମବାର ବତ ଚାଲି ଥାଏ। େତଣୁ େସଦି ନ େମାର
ଉପବାସ। େବଶି କି ଛି ଖାଏନା। େଲa ସବତ ଦୁ ଇ ତି ନି ଥର େହେଲ
ଯେଥw। अତି अସହ େହେଲ ଦି 'ଟା ବି :ୁଟ ପାଟିେର ପକାଇଦି ଏ।
ଲିମନ୍

େତଣୁ ପେତକ େସାମବାର ଉପବାସ େହତୁ େବଶି ପରି ଶମ କେରନି ;
ଶରୀରକୁ ବି ଶାମ ଦି ଏ, କ,ଡାକୁ େଗାଳି ଆ ପାଣି ସୁହାଇଲା ଭଳି । କି 
େହାଲି ଦି ନ ନି `ାର ନାହY। ହେwଲେର େକବଳ ଆମ ବାଚ୍ ପି ଲା
ରହୁଥାଉ। ଉପର ବାଚ୍ ଦି ଦି ଭାଇମାେନ ପରୀgା େଯାଗଁୁ ଘରକୁ

ଆସି ନଥିେଲ। େତଣୁ ଆମ ବାଚ୍ ସେବସବା ଏବଂ ନି ଆରା। େତଣୁ
ଯାହା ଇ¡ା େସୟା ହୁଏ। େହେଲ େଗାଟିଏ अଡୁ ଆ ଗ®ି ଥିଲି
ମଁୁ ....େଯେହତୁ ହେwଲ େପସି େଡ«୍... ଟିେକ अଧି କ wି ©୍ ଥିଲି ।
େସଦି ନ ମDିରରୁ ଆସି ପାଣି ପି ଇ େଶାଇଥାଏ ସକାଳ ୯ଟାେର
ଖାଇବା େବଲ୍ ବେଜଇ େଦଇ। ସାqମାେନ ଖିଆପି ଆ ସାରି େମାେତ

ତ
ିକ

ା

ଉେଠଇେଲ ଏବଂ େହାଲି େଖଳି ବାକୁ କହି େଲ। ମନେର ସ,ା ପଶି ଲା ,
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ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ। ନୂ ତନ ପାଠକମ େଯାଗଁୁ ନୂ ଆ ପି ଲା ମଧ

ଇ
-ପ

ଏେଣ ସାqମାନ, କଥା ଟାଳି େନାହି ଲା। େହେଲ ଖାଲି ରqେର କ'ଣ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଲି େହବ। ରq ସାqକୁ ଗୀତ ନାଚ ଟିେକ ଦରକାର ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା'ସାqକୁ ପଣା ଟିେକ ଦରକାର... େହେଲ ଏଇ ସାେq ସାେq କ'ଣ େକମି ତି କରି ବା।
େତଣୁ

େମସ୍

ମାେନଜର,ୁ

କହି

େମସ୍

ଟ,ାେର

ପୁअପି ଲା,

ହାତେର

ସବୁ

ମେଗଇେଦଲୁ । ସମେ` ଚାତକ ପରି ଚାହYଥା'kି ପୁअପି ଲାଗୁଡା େକେତେବେଳ େଫରି େବ।
େସମାନ, େଫରିବା ଭିତେର ହେwଲେର ଥିବା େଛାଟିଆ େଡଗ୍ ପ`ୁତ େହାଇସାରି ଥିଲା।
େଫାନ୍ ପାଇଁ ହେwଲେର अନୁ ମତି ନଥିଲା। େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ଆଣୁଥିେଲ ହେwଲ
ସୁପରି େଟେ«, ପାଖେର ରଖୁଥିେଲ। େକବଳ ରବି ବାର ଆଣି ପାରି େବ। େସଦି ନ
େସାମବାର ଥିେଲ ମଧ ଗୀତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ େନଇ ଆସି େଲ। ରq ପହି ଯାଇଥାଏ।
ଗୀତ ଲାଗିବା ଆର£ େହାଇଗଲା। େଯଉଁମାନ,ୁ ପଣା ପ`ୁତି ପାଇଁ ଦାୟି ତ¤ ଦି ଆଗଲା
େସମାେନ ଲାଗିଗେଲ। ପଣା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ବାଲଟିେର େବାହାଗଲା। ମଁୁ ବି
େଗାେଟ ବାଲଟି େବାହି ଛି। ବଡ େଡକଚି େର ପ`ୁତି େହବ ପଣା। େମାେତ କି ଛି କାମ କରି
ଆେସନା ସି ନା କାମ ତଦାରଖ କରିବାେର ମଁୁ ଧୁରtର। ହେwଲ ଡାଇନି ଂ ରୁମେର ପଣା

ଖରାପ େହବ େବାଲି ମନା କରି େଦଲି । ପଣାେର ଚି ନି ଭିଜି ବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ।
େସହି ସମୟ ଭିତେର ପଣାର अନାନ ସାମଗୀ ପ`ୁତ କରି ବା ପାଇଁ କହି େଦଇ ମଁୁ
ବାହାରକୁ ପେଳଇ ଆସି ଲି। ଓପାସ େହତୁ ଟିେକ କw ଲାଗୁଥାଏ । ରq େଖଳି ବା ପାଇଁ
େଯତି କି ମନ େହଉଥାଏ ପାଦଟା େସତି କି ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥାଏ ଟିେକ ଗଡି ପଡି ବାକୁ ।
େହେଲ ଫୁରସତ େଦଉଛି କି ଏ .....? ବାହାରକୁ ଆ େବାଲି ସବୁ ଡାକି େଲ । ମଁୁ େଗଟ୍

ା

େମା

ତ
ିକ

େଖାଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ...; ଶୃଗାଳକୁ ସି ଂହପଲ ଆକମଣ କରି ବା ପରି ସବୁ

ଇ
-ପ

ଉପେର ଝା!ି ପଡି ରq ଲଗାଇେଦେଲ। ମଁୁ ନୀଳ ବ# ନୁ େହଁ ସବବ# ଶୃଗାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଲଟିଗଲି । ସରିଲା। ଆଉ କି େଶାଇବି । ସମେ` ବାଧ କେଲ ନାଚି ବା ପାଇଁ। େମାେତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପ`ୁତି େକମି ତି କ'ଣ େହବ କହୁଥିଲି। ସାqମାେନ ଆସି େଲ ରq ଲଗାଇବାକୁ । ପଣା
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ତ ବରଯାତୀ ନାଚ ଛଡା କି ଛି ଆେସନା। ତଥାପି ସାqମାନ, େମଳେର େସତି କି ବହୁତ।
ବDନା ତା'େଫାନେର ଦ ଗୀତ ଲଗାଇଲା। କାେଳ ବାହାରକୁ ଶୁଣାଯି ବ, ଟିେକ ଶ¢
କମାଇେଦଲା। ଗୀତ अନୁ ସାେର ମଁୁ ଆଉ ବDନା ନାଚି ବାେର ମାତି ଗଲୁ । ସାqମାନ,
ହସ କହି େଲ ନସେର। େସେତେବଳକୁ କି ଏ ଜେଣ ଆସି କହି ଲା ପଣାେର ଆଉ ବାଲଟିଏ
ପାଣି ନମି ଶାଇେଲ ପାଇବନି । ସରି ତା ଧାଇଁଗଲା ଆଣିବାକୁ । େସହି ପାଣି ଆଣି ବା ଭିତେର
ତା' ମୁକୁ ଭଲ ବୁ ି କି ମD ବୁ ି ଆସି ଲା ଜାଣିନି - ପଣା ପାଇଁ ପାଣି େଦଇ ସାରି ଆଉ
ବାଲଟିଏ ରq ମି ଶା ପାଣି ଆଣି େମା ଉପରକୁ େଫାପାଡି େଦଲା। ବDନା େଦଖି ଦୂ େରଇ
ଯାଇଥାଏ। ମଁୁ ସ!ୂ # ରq ପାଣିେର ସରସର। ସାqମାେନ ବି େମାେତ େଜାକର ବେନଇ
ଥ*ା ଲାଗିବାେର ଧୁରtର। େମାେତ ବି ଆନD ମି େଳ ସାqମାନ, ଖୁସିେର। େତଣୁ
ସରି ତା ସହ ମି ଶି ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ କି ଏ ମି ଶି ଆଉ ଦୁ ଇ ବାଲଟି ରq ପାଣି େମା ଉପରକୁ
େଫାପାଡି େଦେଲ। ହେwଲ ସାରା ଚହଳ ପଡି ଗଲା ଆସ େଦଖି ବ ଲି ମନକୁ । େଯଉଁମାେନ

େବହାଲ୍। ଓପାସକୁ ଓଦା ସରସର। େଖଳ େସତି କିେର ବD।
ଆସି ଲା ପଣା ପାଳି । ସମେ` ନି ଜ ନି ଜ ଭାଗ େନଇ ପି ଇେଲ। ସୁମି ଆମର ନାକ
ଚି ପି କି ପେଳଇଲା। ତାକୁ ଦହି କୁ ଆେଡ ଭଲ ଲାେଗନା। ଆମ ହେwଲ ଆଗେର େଗାେଟ
ଓଉ ଗଛ अଛି । ତା'ତେଳ େଗାେଟ ପି ି। ମଁୁ ଯାଇ େସଇଠି ବସି ଛି ହାଲି ଆ େହାଇ।
େସେତେବଳକୁ ୧:୩୦ େହାଇଗଲାଣି। କି  କାହାର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରି ନଥାଏ। େତଣୁ

ତ
ିକ

ା

ଖାଇବା େବଲ ନଦି ଆଯାଇ କୁ ହାଗଲା େଯ ଯାହାର କାମ ସରି ଗଲାଣି େସ ଯାଇ ଖାଇବା
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ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ, ସବୁ ଏକାଠି େହାଇ ହସି ଉଠି େଲ। ମଁୁ କି 

ଇ
-ପ

େନଇ ଆସୁ। େସେତେବଳକୁ ଆମ େମସେର ଆମର ମଦନ ସାର୍ ଖାଉଥା'kି । ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

େହବାରୁ ସାର୍ ଆସି :ୁଲ ଆଗେର ଛି ଡା େହାଇ ଆମମାନ,ୁ େଦଖୁଥା'kି । :ୁଲ ଏବଂ
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ଆମ ହେwଲ େଗାଟିଏ ପରି ସର ମଧେର। ମଁୁ କହି ଲି ସାର,ୁ େନଇ ପଣା େଦବା ପାଇଁ।
ସାର,ୁ େନଇ େଦବା ଭି ତେର େମାେତ କି ଏ େଗାେଟ ଗିଲାସ ପଣା ଧେରଇ େଦଇଛି । ମଁୁ
ନାଚି ନାଚି ଆଉ ଆୟ^େର ନଥାଏ। ପୁଣି ଓପାସ ଆଉ ଓଦା। ଏେଣ େପଟ ପୁରା ଖାଲି ।
େଯମି ତି ପଣା ଗିଲାେସ ପି ଇଛି େସହି ବସି ବା ଜାଗାେର ଟିେକ ଚହଲି ଗଲି । ତା'ଭିତେର
ସାର, ହାତେର ପଣା ଗିଲାସ ଥାଏ। େମା ପାଦଟା ଟିେକ अଣଆୟ^ େହାଇ ଫୁଲ କୁ 
ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ କୁ ଟି ମଧ ଆୟ^ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖସି ପଡି ଛି। େମାର ହସ
अସ£ାଳ। ଏସବୁ କୁ ଲg କରୁଥା'kି ସାର୍। ସାର୍ ତା, େଶୖ ଳୀେର ପଚାରିେଲ "କ'ଣ
କି େର, ଏଥିେର କି ଛି ମି ଶିଛି କି ?" ପି ଲାମାେନ କହି େଲ, "ନା! ସାର୍, କି ଛି ନାହY ଆେମ
ସମେ` ପି ଇଛୁ" ସାର୍ କହି େଲ, "ତା’େହେଲ େରାଜାଲି ନ (େମା ଆଡକୁ ଆଖି େର ଠାରି )
ଏମି ତି କ'ଣ େହଉଛି ; ଡାକି ଲ ତାକୁ " ମଁୁ ଉଠି ଲା େବଳକୁ ବି ଟଳମଳ େହାଇ ଉଠି କି
ଗଲି । ସାର୍ କହୁଥାkି , "ନା, ନା, ମଁୁ ପି ଇବି ନି" ମଁୁ ଯାଇ ଆଉ ଥେର ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ

କରି ବା ସହି ତ "ଆା ସାର୍"।
"କି ଛି ନାହY ସାର୍, ଆପଣ ପି अ" - ଏଇ ପଦ ପମାେଣାrି େମାଠୁ ଶୁଣିବା ପେର ସାର୍
ପଣା ପି ଇେଲ..........

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସଦି ନର ସG mତିେର ଭିଜୁ ଥିବା
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କରୁ କରୁ ସାର୍ ପଚାରି େଲଣି "କ'ଣ କି େର! ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍ ତ?" ମଁୁ ବି େସହି ପଣାମ

ଆ

ହ
ାନ

େଢ,ାନାଳ, ଦୂ ରଭାଷ- ୭୮୯୪୫୮୫୭୦୮
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େପନ୍ କି ଲର୍
__ ମୁ ବି tା କମି ଲା ?
__ ନା .... କମି ନି ...
__ କି

ଆଯ କଥା!!! ଦି ନ ଦୁ ଇଟାରୁ େପନ୍ କି ଲର

ଖାଇଲଣି ... ଏ ଯାଏ କମି ନି ତୁ ମର ?
େରାଜାଲିନି ମିଶ

__ କହି ଲି ପରା କମି ନି େବାଲି । ଓଡ଼ି ଆେର କହି େଲ ବୁ ଝି ପାରୁନ
କି ? େମାେତ ବି ରr କରି େମା ବA ଡ଼ େପସର ବଢାअନା କହି ଦଉଛି ।
ଲାଇଟ ଲି େଭଇ ଯାअ ଏ ରୁମ୍ ରୁ ତୁ େମ। େମା ସହ ଗଜର ଗଜର ନ
େହାଇ େମାେତ ଏକୁ ଟିଆ ରହି ବାକୁ ଦି अ ଟିେକ।

ମଣିେଲ ନି ରାକାର ବାବୁ । ଯାଇ ବସି େଲ ଲନ୍େର େଚୟାର ପେକଇ।
ଭାବି େଲ ବସି ... ଘଟଣାଟା କ'ଣ େହାଇପାେର?? ସକାେଳ ତ ସବୁ ଠି କ୍
ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଚାରିଦି ନପେର କେଲାନୀେର ନି ୟୁ ଇअର ପାଟ
େସେଲେବସନ େହବାର अଛି େବାଲି କେଲାନୀ ମାେହାଲ ବ^ମାନ
ସରଗରମ।

ବି େଶଷ

କରି

କେଲାନୀ

Äୀ

େଲାକମାେନ

ବହୁତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏªାଇେଟଡ଼। ଏ ବଷ ନୂ ଆ କରି ଫାଶନ େଶା ପତି େଯାଗିତା େହବ
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अଗତା ଲାଇଟ ଲି େଭଇ େସ ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରି ଆସି ବାକୁ ଉଚି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କେଲାନୀର ମହି ଳା ମାନ, ଭିତେର। େସଥିପାଇଁ ସମେ` ଉs®ିତ
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େହାଇ अେପgାରତ।
ଆଜି ତ ସକାଳୁ अନି ମା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପି tିବି , େସଇ ମାଚି q ଜୁ ଏଲରୀଟା
ଲେଗଇବି , ଏମି ତି େହୟାର wାଇଲ କରିବି କହି କହି କୁ ରୁଳି ଯାଉଥିଲା ପୁରା ... ହଠାତ
କ'ଣ େହଲା?
ବହୁତ ଭାବି ଚିkି ନି ରାକାର ବାବୁ ଡାକ ପେକଇେଲ ପୁअ ବବଲୁ କୁ । ପଚାରି େଲ,
"ବବଲୁ ... ତୁ ମାମାକୁ ଆଜି ବହୁତ ବି ରr କରି ଛୁ ନା? ସତ କହ ..। େସ େତା ଉପେର
ଚି ଡିଯାଇ ବହୁତ ଚି େଲA ଇଛି ନି ୟ। େସଥିପାଇଁ େତା ମାମାର ମୁ ବି tୁଛି େବାେଧ।
__ ନାଇଁ ପାପା... ମଁୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଚି େଡ଼ଇବି େଯ। ତୁ େମ ତୁ ମ େଫ ପାଖକୁ
ୁ େଦଖୁଥିଲି। ତା ପେର ମାମା େରାେଷଇ ସାରି େଦଇ
ଗଲା ପେର ମଁୁ ତ ବସି ଟିଭିେର କାଟ ନ
େଶଲି ଆ«ି ଘରକୁ ଗେଲ। େସଠୁ ଆସି ଲା ପେର ତ ତା,ର ମୁ ବି tୁଛି େଯ ବି tୁଛି । ମଁୁ
ତା,ୁ କ'ଣ ଚି େଡ଼ଇବି , େସ ତ ଓଲଟା େମା ଉପେର ଚି ଡଚି ଡ୍ େହଉଛkି ଖାଲି ମି ଛଟାେର

__ େଶଲି ଆ«ି !!!
ନି ରାକାର ବାବୁ , ପେଡାଶୀ େହେଲ ଦାଶ ବାବୁ । ତା, Äୀ େଶଲି ସହ अନି ମାର
ଭଲ ଭାବ ଦି ଆନି ଆ। କ'ଣ କି ଛି କଳି ଝଗଡା େହଇଗଲା କି ଆଉ ଉଭୟ, ଭିତେର??
ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନି ରାକାର ବାବୁ ଯାଇ ପହିଗେଲ ଦାଶ ବାବୁ , ଡଇଂରୁମ୍ େର। ଦାଶ

ତ
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ା

ବାବୁ ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
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ଇ
-ପ

__ କ'ଣ ଖବର ଦାଶ ବାବୁ ? ଆଉ ସବୁ ଭଲଟି?? ଆଉ ନୂ ଆବଷ ପାଇଁ ପ`ୁତି ପବ
େକାଉଯାଏ ଗଲା ଆପଣ,ର?
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__ ଆେର... ନା... ନା... ପ`ୁତି ଆଉ ଆମ ମାନ,ର କ'ଣ? ପ`ୁତି ପବ ତ ଏେବ
ମାଡାମ ମାନ,ର ଚାଲି ଛି। ଆମ ମାଡାମ ଆଜି ଫାଶନ େଶାେର ପି tିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ
ଖିଏ କି ଣି ଆଣି ଛkି ।
ଏତି କି ଭି ତେର େଶଲି ମାଡାମ ଚାଲି ଆସି େଲ ଶାଢ଼ୀ ଖକୁ ହାତେର ଧରି ।
__ େଦଖିେଲ... େଦଖିେଲ... ଶାଢ଼ୀଟା େକମି ତି େହାଇଛି ? ଡି ସକାଉ« ଯାଇ ପୁରା
ଆଠ ହଜାର ପଡି ଲା। ଆଜି ସକାେଳ अନି ମା ଆସି ଥିଲା େଯ, ଶାଢ଼ୀଟା େଦେଖଇଲି । ତାକୁ
େବାେଧ କଲରଟା ଚଏସ େହଲାନି । ମଁୁ ହଟା େକମି ତି କରି େଦଇ ଚାଲି ଗଲା।
__ ଆେର... ନା... ନା... ବହୁତ ବଢି ଆ ରqଟିଏ ବାଛି ଛkି ଆପଣ। ବହୁତ ଭଲ
ମାନି ବ ଆପଣ,ୁ । ହଉ ଆପଣମାେନ କଥା ହୁअ। େମାର ଟିେକ କାମ अଛି । େମାେତ
ବି ଦାୟ ଦି अ ଏଥର ।
ଘରକୁ ଯାଇ ନି ରାକାର ବାବୁ ପା« ସାଟ  ପି tି ବାହାରି େଲ ମାେକଟ ଯି ବାକୁ । ତା,ୁ

__ ତୁ ମ ପାଇଁ େପନ୍ କି ଲର ଆଣିବାକୁ ।
__ େମାର େପନ୍ କି ଲର ଦରକାର ନାହY। ଯଦି ବଜାର ଯାଉଛ ତାେହେଲ ରାତି ପାଇଁ
ଖାଇବା କି ଣିଆଣ। ମଁୁ େରାେଷଇ କରି ପାରି ବିନି ଆଜି । େମା େଦହ अସୁ ଲାଗୁଛି।
ହଉ କହି ବାହାରିଗେଲ ନି ରାକାର ବାବୁ । େଫରି େଲ ପାୟ େଦଢ଼ଘ«ା ପେର

ତ
ିକ

ା

ହାତେର ଜରି ପାେକଟଟିଏ ଧରି। अନି ମା,ୁ ଉେଠଇ ତା, ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ
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େଦଖି अନି ମା ପଚାରି େଲ କୁ ଆେଡ ଯାଉଛ ?

ଇ
-ପ

ପାେକଟଟା। କହି େଲ, ନି अ... ତୁ ମ ପାଇଁ ଏଇଟା େମା ତରଫରୁ ନୂ ଆବଷର େଭଟି।

ଆ
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अନି ମା ଆଯ େହାଇ ଚାହYେଲ ସ¤ାମୀ, ମଁୁ ହକୁ । ତା ପେର ପାେକଟଟି େଖାଲି େଲ।
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___ ଶାଢ଼ୀ !!!!!!!
अନି ମା ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଯ େହାଇ ଚାହYେଲ ସ¤ାମୀ,ୁ । ତାପେର ଧୀେର କରି
ପାଇସ୍ ଟାଗଟାକୁ ଓଲେଟଇ କରି େଦଖିେଲ।
__ ଦଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ !!!
େଗାେଟ ସିG ତହାସ େଖଳି ଗଲା अନି ମା, ଓଠେର।
__ ଏଇଟା େମା ପାଇଁ .... !!!
__ ହଁ ... ହଁ ... ଖାସ ତୁ ମରି ପାଇଁ ମଁୁ ମନ େଖାଲା ଆଉ ପେକଟ ଖାଲି କରି ବାଛି
ବାଛି ପସD କରି ଆଣିଛି। ହଉ ତୁ େମ ଶାଢ଼ୀଟା େଦଖୁଥାअ, ମଁୁ ଟିେକ ରାତି ପାଇଁ
ଖାଇବାଟା କି ଣି ଆେଣ। ଭୁ ଲି ଗଲି ଆସି ଲା େବଳକୁ ।
___ େହଇଟି... ଶୁଣ ମ... ଥାଉ ଖାଇବା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହY। େମାେତ ଟିେକ
ଏେବ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ମଁୁ ଏେବ ରାtି ପାରି ବି। ତା ଛଡା ବାହାର ଜି ନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇେଲ

ଆେସ। ଖଟଟା ଉପେର ପଡି ପଡି ବି ରr ଲାଗିଲାଣି । ଟିେକ ବୁ ଲାଚଲା କେଲ ସି ନା
େଦହଟା ଫୁ^ ଲାଗିବ। ମଁୁ ଆସି େଲ େରାେଷଇ କରି ବି ତୁ ମର ଚି kା କରି ବା ଦରକାର ନାହY
କହି ହାତେର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଧରି अନି ମା ବାହାରି ଗେଲ େଶଲି ଘରଆେଡ।
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ଭି ଏସ ଏସ ନଗର
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େଦହ ଖରାପ େହବନି ?? ତୁ େମ ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥାअ। ମଁୁ ଟିେକ େଶଲି ଘରୁ ବୁ ଲି କି
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୯ମ ଭାଗ)
।। ୧୯ ଦୃ ଶ ।।
(ବି କମ ଉମା ନାମକ ଜେଣ ଝି अର ହାତ ଧରି େହାେଟଲକୁ ଆେସ)
ବି କମ- ଆସ ଆସ ଉମା, ଏଇ େଦଖ େହାେଟଲ େଟାେର« େକେଡ
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ଚମsାର ସାଜସଜା େହାଇଛି । ଇେଲ©ି କ ଆଲୁ अେର େକମି ତି ସାରା
େହାେଟଲ ଝଲମଲ େହଉଛି । ଏଇ ଚି କମି କ ଝଲମଲ ଭିତେର େମା ବସ
ଆଜି ତୁ ମକୁ କି ସ କରି େବ। ତୁ ମ ସହ ବାଘ େଛଳି ର େଖଳ େଖଳି େବ।
ତୁ େମ େସ େଖଳ େଖଳି ବ ନା?

ବି କମ- (ହସ)ସି !ଲ, ଆଜି ତୁ ମ େଦହର େଗାେଟ ନଗy କାେସଟ ତି ଆରି
େହବ। େମା ବସ ତୁ ମ ନଗy ଶରୀରେର େଖଳି େବ ଆଉ ମଁୁ େଗାେଟ
ସାମାନ ଭିଡି ଓ କାେସଟ ତି ଆରି

କରି ବି। ତୁ େମ ଜାଣ ଉମା

ବଜାରେର ତୁ ମ ନଗy ଭିଡି ଓ କାେସଟର ମୂଲ େକେତ େହବ? େଗାଟିଏ
େକାଟିରୁ ଉ  

ତ
ିକ

ା

ଉମା- ବି କମ! ତୁ େମ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁ ?

ଇ
-ପ

ବି କମ- େମାେତ ଖରାପ ଭାବି ବନି ଉମା ଡାଲq। ଆମ େବପାର ପରା

ଆ

ହ
ାନ

ଏଇୟା। ତୁ ମପରି ସୁDରୀ ଝି अମାନ,ର ଫାଇଦା ଉେଠଇ ଆମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବପାରର ମୂଳଦୁ ଆ ମଜବୁ ତ କରି ବାକୁ ହୁଏ।
ଉମା- (ବି କମ ଗାଲେର ଥପଡ଼ ମାରି )ୟୁ :ାଉାଲ। େବଇମାନ, ନାରୀ େଲାଭୀ ତୁ କଣ
ଭାବି ଛୁ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ପଣବ`ୁ ରୂେପ ବବହାର କରି ବୁ? େତା ହାତର କାଠ
କେÅଇ କରି ନେଚଇବୁ ?
ବି କମ- ଏଇ ଶାଳି ବହୁତ ବକୁ ଛୁ(ଚୂଳ ଧରି )ଆେବ ଏଇ େନ ପି ଇ। (ମଦ ପି ଇବାକୁ ଦି ଏ)
ଉମା- ଏସବୁ କଣ?
ବି କମ- େସାମ ରସ। ୟାକୁ ପି ଇେଲ େତା େଯୗବନେର ନି ଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତୁ ଖାଲି ହୁତୁ ହୁତୁ
େହଇ ଜଳି ବୁ। ଆଉ େତା ଜଳkା େଦହକୁ େମା ବସ ନି ବା ପି ତ କରି ଆଇସ ଭଳି ଥା
କରି େଦେବ।
ଉମା- ନା ମଁୁ ମଦ ପି ଏନା।
ବି କମ- େତାେତ ପି ଇବାକୁ େହବ।

ବି କମ- अଟେକଇବି ନି, ଜମା अଟେକଇବି ନି। ଯି ବାେବେଳ ବି ଡାଏ େନାଟ େଦଇ ତୁ ମକୁ
ବି ଦା କରି ବି। େହେଲ େମା ପପଜାଲ ତୁ ମକୁ ମାନି ବାକୁ େହବ।
ଉମା- ନା େମାର େସ ଟ,ା ଫ,ା କି ଛି ଦରକାର ନାହY। େମାେତ ଯି ବାକୁ ଦି अ।
ବି କମ- ଦରକାର अଛି । ତୁ ମ ମା'ର ପୁରୁଣା େରାଗ ହିଟାଲେର େଚକଆପ କରିବ। ତୁ ମ
ବାପାର ଦମା େରାଗ ପାଇଁ େମଡ଼ି ସିନ େନବ। ତୁ ମ ଭାଇର କେଲଜ ଫିସ ଭରି ବାକୁ ପଚୁ ର

ତ
ିକ

ା

अଥ ଆବଶକ। ସବୁ କି ଛି ପର
ୂ ଣ େହାଇଯି ବ ଉମା ଡାଲq। େକବଳ ଘ«ାଏ ଦୁ ଇ ଘ«ାର
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ଉମା- ପିAଜ ବି କମ େମାେତ ଯି ବାକୁ ଦି अ। ଘେର େମା ମା' ବାପା ଚାହY ବସି ଥିେବ।

ଇ
-ପ

େବପାର। ତାପେର ତୁ ମ ଜାଗାେର ତୁ େମ ଆମ ଜାଗାେର अେମ। ନି अ ଏଇ େସାମ ରସ

ଆ

ହ
ାନ

ପି ଇ ମତୁ ଆଲା େହାଇଯାअ େଦଖି ବ ସବୁ କି ଛି ସହଜ ସାବଲୀଳେର େହଇଯି ବ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉମା- ମଁୁ ଥେର ମନା କରି ଛି ମଦ ପି ଇବି ନାହY।
ବି କମ- ତୁ ମକୁ ପି ଇବାକୁ େହବ। ଆଉ अଲବତ ପି ଇବାକୁ େହବ।
ଉମା- ନା ମଁୁ ପି ଇବି ନି।
ବି କମ- अମାନି ଆ ହୁअନି ଉମା ଡାଲq। ତୁ େମ ଜଣ େମା ମୁ ଥେର ବି ଗିଡି ଗେଲ ସବୁ
ଗେଗାଳ େହଇଯି ବ। େଶଷେର ତୁ େମ ନି େଜ େମାେତ अନୁ େରାଧ କରିବ ମଦ ପି ଇବା
ପାଇଁ।
ଉମା- ତୁ େମ େମାେତ ଯି ବାକୁ ଦି अ ବି କମ ମଁୁ ଏଠି ଆଉ ମୁହୂେ^ ବି ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ ନା।
ବି କମ- ସବୁ ଦ¤ାର ବD। େକାଉ ରା`ାେର ଯି ବ ଯାअ। େମା କଥା ମାନ ଉମା ଡାଲq
େକବଳ ଘେ« ଦୁ ଇ ଘ«ା ପେର ତୁ ମ େଦହ ତୁ ମ ସତୀତ¤ ତୁ ମ ପାଖେର ରହି ବ।
ପତି ବଦଳେର ତୁ େମ ତୁ ମ ମା' ବାପା ଭାଇର ଆବଶକତାକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ପାରି ବ। ନି अ
ପିAଜ େମା ସୁନା ଡାଲq ପି ଇଦି अ। (ମଦ ଗAାସ ଉମାର ମୁହଁ ପାଖକୁ େଦଖାଏ)

ବି କମ- ଏଇ ଶାଳି େତାର ଏେତ ଦି ମାକ। (ଉମାର ଚୂଳ ଧରି ଜବରଦ` ମଦ ପି ଆଏ)
ଉମା- ଓଃ େହ ଭଗବାନ! ଏ ରାgସ କବଳରୁ େମାେତ ଉାର କର ପଭୁ !
ବି କମ- ହଁ .ହଁ ..ପଭୁ ଆସି େବ େତାେତ େମାଠୁ ଉାର କରି େନଇଯି େବ।
ସମି ତ- (ପେବଶି ) ହଁ ହଁ ପଭୁ ଆସି େବ େତା ଭଳି େସୖ ତାନଠାରୁ େଦୗପଦୀକୁ ଉାର
କରି େବ।

ତ
ିକ

ା

ବି କମ- କି ଏେବ ତୁ ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସମି ତ- ଚି ହy ି ପାରୁନୁ ? େସଦି ନ ଯି ଏ େତାେତ ମାରି ମାରି େତା ହାତ ଜଖମ କରି
େଦଇଥିଲା। େତା ମୁହଁ େବ କରି େଦଇଥିଲା।
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ଉମା- (ମଦ ଗAାସ ଛାଟିେଦଇ) ମଁୁ ମନା କାଲି ନା ପି ଇବି ନି।
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ବି କମ- େସଦି ନ ମଁୁ अକଳେର ପଡି ଯାଇଥିଲି େହେଲ ଆଜି ମଁୁ େତାେତ ଛାଡି ବିନି
ହାରାମଜାଦା। (ଛୁରୀ ବାହାର କରି ମାରି ବାକୁ ଆଗାଏ,ସମି ତ ବି କମର ଛୁରୀ ଧରି ଥିବା
ହାତକୁ ଧରି େମାଡି ଦିଏ ଛୁରୀ ସହ ବି କମ ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଏ)
ସମି ତ- ଉଠ େବ େସୖ ତାନ ଉଠ...। ବହୁତ ବଡ଼ ଶrିଶାଳୀ େଦଖଉଛୁ ନୁ େହଁ ।
ବି କମ- (ପି `ଲ ବାହାର କରି ସମି ତକୁ ଫାୟାର କରି ବାକୁ ଉଦତ ହୁଏ)
(ହସ)ଏଇ ଜି ନିଷଟା ପାଖେର ମହାବଳ ବାଘ ବି େଛଳି ପାଲଟିଯାଏ। ବି କମ ତା ଜୀବନେର
େକେବ ହାର ମାନି ନାହY। ଏେବ ତୁ ମରି ବାକୁ ପ`ୁତ େହାଇଯା େତା ଯମ େତା ଆଗେର
ଠି ଆ େହାଇଛି । େରଡି ୱାନ-ଟୁ (ଫାୟାର ସମୟେର ପଛପଟୁ ଉମା ବି କମକୁ େପଲି ଦିଏ େସ
ତେଳ ପଡି ଯିବାରୁ ହାତରୁ ପି `ଲ ଛି ଟିକି ପେଡ) (ସମି ତ ତାକୁ ତଳୁ ଉେଠଇ ଥପଡ଼ ମାେର)
ସମି ତ- ଜୀବନକୁ େଖଳଘର ଭାବି ଛୁ ନୁ େହଁ । ହାରାମଜାଦା (ପୁଣି ମାଡ଼)
ବି କମ- େତାେତ ମଁୁ ସାବଧାନ କରି େଦଉଛି । ସାପ ଲାqୁଡ଼େର ହାତ ମାରନା। ଏମି ତି

ସମି ତ- ସାପକୁ େକମି ତି ମେନଇବାକୁ ହୁଏ େସ େକୗଶଳ େମାେତ େବଶ ଜଣାअଛି ।
ବି କମ- ତୁ େମା େଦହେର ହାତ େଦଇଛୁ ମାେନ ମଁୁ େତାେତ ଛାଡି ବିନି(ପୁଣି ମାରି ବାକୁ
ଉଦତ, ଦୁ ହି , ତୁ ମୁଳ ସଂଗାମ। େଶଷେର ପରାଜି ତ ବି କମ େଦୗଡ଼ି ପଳାଏ)
ସମି ତ- ଓଃ ବଡ଼ ସଂଘାତି କ େଲାକ ଏଇଟା। େହେଲ େମାେତ ତାକୁ େପାଲି ସେର େଦବାକୁ
େହବ।

ତ
ିକ

ା

ଉମା- ଧନବାଦ ଆପଣ,ୁ ।

ଇ
-ପ

ସମି ତ- କଣାପାଇଁ?

ଆ

ହ
ାନ

ଉମା- ଆଜି ଆପଣ ଏଠି କୁ ଆସି ନଥିେଲ େମାର अବା େଯ କଣ େହାଇଥାkା ଆଃ େମା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁ-- (ଟଳମଳ େହାଇ ତେଳ ପଡି ବା अବାେର ସମି ତ ଧରିନି ଏ)
ସମି ତ- ଇସ ...! ମଦର ଦୁ ଗt। େହେଲ ଏ ତ ବଡ଼ ପେବA ମ େହଲା। ଝି अଟା େମାହରି
କାtେର େଶାଇଗଲା। ମଁୁ ଏେବ କଣ କରି ବି। କାହାକୁ ପଚାରି ବି ତା ଠି କଣା?
ବି ଶ¤ନାଥ-(ପେବଶି )-େମାେତ ପଚାରି ବୁ।
ସମି ତ- କି ଏ ତୁ େମ?
ନାଥୁ- ମଁୁ ..? (ହସ) ମଁୁ ଏରାଉ ଦ ୱାଲଡ଼। ମଁୁ ସି ଏ ଯି ଏ ମହାଭାରତ ସୃwି କରି ଥିଲା। ମଁୁ
ସି ଏ ଯି ଏ ହି େରାସି ମା ନାଗାସାକି େର ନି ୟୁକA ି ଆର୍ ବମ ପେକଇଥିଲା। ମଁୁ ସି ଏ ଯି ଏ ସୀତା,ୁ
େନଇ अେଶାକ ବାଟିକାେର ରଖିଥିଲା।
ସମି ତ- ଓଃ ଚି ହy ି ଲି ତୁ େମ ତାେହେଲ େସଇ ହି ଟଲର। ଯାହା, ପାଇଁ େଦଶ େଦଶେର
ଯୁର ତାବ େହାଇଥିଲା। ନି ରୀହ ଜନତା େଭାକ େଶାଷ

ଓ େବଘର େହାଇ େପାକ

ମାଛି ପରି ମରି ଯାଇଥିେଲ।

ହଜି ଯାଇଛkି । ଆଉ ତୁ ବି ହଜି ଯିବୁ। (ପି `ଲ େଦଖାଇ ମାରବା େବେଳ ଶାବଣୀ ଛଦG
େବଶେର ଆସି ପଛପଟୁ େଗାଇଠା ମାରି ତେଳ ପକାଇଦି ଏ।)
ଶାବଣୀ- ବହୁଦି ନ ଯାଏ ତୁ େମ ତୁ ମ अଭିନୟ କରି େନଲ ବି ଶ¤ନାଥ ଏେବ ତୁ ମ अଭିନୟ
େଶଷ।

ଇ
-ପ

ବି ଶ¤- ଇ..ଇ ଏ ତ ସaାଦି କ ସୁେରD ମହାପାତ।

ତ
ିକ

ଶାବଣୀ- ଚି ହy ି ପାରୁନାହଁୁ ? ଏଇ େଦଖ ଏଇ ଫେଟା େଦଖ ସବୁ କି ଛି ଚି ହy ି ପାରିବୁ ।

ା

ବି ଶ¤- କି ଏ କି ଏ ତୁ ?

ଆ

ହ
ାନ

ଶାବଣୀ- ହଁ ଏଇ େସଇ ସaାଦି କ ଯାହା,ୁ ତେମ ଚାରିଜଣ ସାଇତାନ ମି ଶି େମାହରି
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ସଖେର ମାରି େଦଲ। େମାେତ अନାଥ କରି େଦଲ। େମା ମା' ମଥାରୁ ସି Dୁର
ଛେଡ଼ଇେନଲ। େକବଳ େମା ବାପା ନୁ ହkି ଏସ.ପି अମେରD େଚୗଧୁରୀ, ହାତ କାଟି
अକମଣ କରି େଦଲ। ଏେତପେର ବି ତୁ େମମାେନ ଏ ପଯk କଳାଧDା, ଲୁ ଟ ମାର
କରି ଚାଲି ଛ अଥଚ ଆଇନ କାନୁ ନ ତୁ ମର କି ଛି କରି ପାରି ନାହY। େଯଉଁଠି ଆଇନର ହାତ
ଶି ଥିଳ େହାଇଯାଏ େସଇଠି େମାହରି ପରି ଦୂ ଗା ଜନG ନି अkି ।(ପି `ଲ ସଜାଗ କେର)
ବି ଶ¤- ତାମାେନ ତୁ ....?
ଶାବଣୀ- ତା,ରି ରrର ପତୀକ।(ବାରaାର ଫାୟାର କେର)
ବି ଶ¤- ଆଃ-ଆଃ(ରr ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ େହାଇ ଟଳି ପେଡ଼)
ଉମା- (େଚତା ପଇ)କି ଏ? କି ଏ ତୁ େମ?
ଶାବଣୀ- ଜେଣ ନାରୀର ଭିନy ଏକ ରୂପ।
ଉମା- େକାଟି ପଣାମ ତୁ ମ ଭଳି ନାରୀକୁ । ଯି ଏ ଆଜି ସାଇତାନ ମାନ, ବଂଶ ନି ପାତ

ସମି ତ-କି  ତୁ ମକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ପାଟି ବD ରଖି ବାକୁ େହବ।
ଉମା- ମୃତୁମୁଖରୁ ବି ଯାଇଥିବା ମଣି ଷ ପୁଣିଥେର ମୃତୁକୁ ଆବାହନ କରି ନଥାଏ।
ସମି ତ- େପାଲି ସ ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଶୀଘ ାନ ଛାଡି ବାକୁ େହବ। ଇଏସ ବି କି ¤କ
(ସମେ` ପାନ ସମୟେର....)

ତ
ିକ

ା

(ମ अtାର)
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କରି ବାକୁ ଦୂ ଗା ରୂପେର अବତୀ# େହାଇଛkି ।

ଇ
-ପ

କମଶଃ.............

ଆ

ହ
ାନ

email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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ବି ଭାk ବrିତ
(୧)
ନି `À ମୁହୂ^ ମାନ,େର

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଆପଣା अ`ିତ େମାେତ ଭାରି ଭୟ ଲାେଗ 
ମେନହୁଏ ମଁୁ ଲଢ଼ୁଛି
େମା ନି ଜ ସାଥିେର,
େମା ଭିତେର ଥିବା ସବୁ
अସଂଖ अଶରୀରି ଶତ, ସହି ତ ଯାହା,ୁ ମଁୁ अଣେଦଖା କରି ଥିଲି

ବtୁ ,ର େମେଳ अବା
ସି େନମାର ରୂେପଲି ପvାେର
ମସଗୁଲ ଥିଲାେବେଳ
େଯଉଁମାେନ େକେବେହେଲ
େମା ମନର ଚଉହଦି ମାଡି ବି ନଥିେଲ 

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନି ତିଦିନ ହାଟ ସଉଦାେର

ା

अବା ପୁଣି େତଲ-ଲୁ ଣ ସଂସାରର
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ଆଉ अବା େଲାକ, ଭିଡେର
ଜୀବନକୁ ବଂଚୁ ଥିଲା େବେଳ
େକେବ ମଁୁ ତ ଭାବି ବି ନଥିଲି େମା ଭିତେର ବDୀ ମଁୁ େଯ
ରୁ କାରାଗାେର
ଦୁ w ଏେତ ଶତ,ର अେଭଦ େଘରେର 
େସଇମାେନ କରୁଛkି ଆଜି
अହରହ େମାେତ ଆକମଣ
ବି ଷଜ¤ାଳା ଫୁsାରେର ଦଂଶି ବାରବାର,
ନି `À ମୁହୂ^ ମାନ,େର
ଆପଣା अ`ିତ େମାେତ ସଂକୁ ଚି ତ କେର 

ନି ଜନ
 ଦି ପହରେର
ଆଉ େକେବ ଖରାେବେଳ ପଖର ତାତି େର
ପଥ ଘାଟ ଶୁନ େଯେବ-

ତ
ିକ

ା

ନାହାkି େକଉଁଠି କାହY େଲାକବାକ େକହି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଟର ବା ରି ªାଟିଏ େଦଖାଯାଏ ନାହY,
ବାଡ଼ି ପଟ ବୁ ଢା ଆaଗେଛ
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ଡାମରାକାଉଟା ବସି ତୁ ଛା ରାବୁ ଥାଏ w ଶୁେଭ େମାେତ େମାର
ହୃତପି ର Dନର ଧ¤ନି,
ମେନହୁଏ ମଁୁ ଏକାକୀ अସହାୟ अତି ,
ଆପଣା अ`ିତ େମାେତ ମାଡି ମାଡି ପେଡ
ଆଉ ଲାେଗ
ବଡ ଦୁ ବସହ,
ନି ଃସqତା ଖଁା ଖଁା କେର,
ଦୁ ି kାର ବି କଳ ବrିତ¤
ଗାସ କେର େଯେବ 
ଚାହYେଲ ବି େବଳ ଗେଡ ନାହY

ସମୟର କ«ା ଲାେଗ ଯାଇଛି अଟକି 
ନି ଜନ
 ଦି ପହରେର
ଏକାକୀତ¤ ବଡ େମାେତ ବି ବତ ଓ ଊÉାk କେର 

ତ
ିକ

ା

(୩)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସହରର अtାରୁଆ
ନି ଜନ
 ଗଳି େର
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अବା ପୁଣି
ନି ~ଭ ବତି ଖୁ« ତେଳ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲୁ ଥିଲା େବେଳ
ନି ଛାଟିଆ ସn ଆଲୁ अେର,
ଲାେଗ ସେତ
ମଁୁ େଯମି ତି ଏକା ଚାଲୁ ନାହY,
େମା ପଛେର ଚାଲୁ अଛି
ପି ଛା କରି କରି
ଧୀେର ଧୀେର ପାଦ ଚି ପି େଦାସର େମା େକହି 
ଦତ ପେଦ ଧାଏଁ େଯେବ
ଛୁଇଁବାକୁ ମି nି ମି nି

କି ଛି ଆେଗ ଦି ଶୁଥିବା
ଚାହା, ବରା, ପକୁ ଡି ର ଚାଳି ଗୁମଟିେର
अବା ପୁଣି େପେଟାମାª ଜାଳି
ସି େଗଟ, ପାନ ବି କୁଥିବା

ତ
ିକ

ା

ଦି ଆସି ଲି ବାª ପରି ଉଠା େଦାକାନେର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମେନହୁଏ େମା ପଛେର
ସି ଏ ବି ଧାଉଁଛି 
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ହଠାତ अଟକି ପଡି
ପଛକୁ ଚାହYେଲ
କି ଏ କାହY କି ଛି ଦି େଶ ନାହY,
अtାରୁଆ ନି ଜନ
 ପଥେର
ଆପଣା अ`ିତ େମାେତ ଆତ,ିତ କେର 

(୪)
ଆଉ େକେବ
अtାରୁଆ ବD େକାଠରୀେର
େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ
ବତି ଖୁ« ଆଲୁ अ ଆେସ

କା¦େର େମା ଛାଇ େଦଖି
अତକତ ମଁୁ ଚମକି ଉେଠ 
କଡ଼ାମୁହଁା େହାଇ େଯେବ େଶାଇବାର
ଶତ େଚwା କେର

ତ
ିକ

ା

ଆଖିକୁ ଆେସନା ନି ଦ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େରାମମୂଳ ଟା,ୁ ରି ବି ଉେଠ,
ମେନହୁଏ େମା ପାଖେର
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ବି ଛଣାେର େଶାଇअଛି
ସେତ अବା ଆଉ ଜେଣ କି ଏ 
ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି
େଶଷେର ମଁୁ ଚି ତ େହାଇ େଶାଇବାର
ଦୁ ବଳ ପୟାସ କେର
ଆପଣାକୁ ସାହସର େଦଇ ଆଶାସନା କରି ବାକୁ ମୁହଁା ମୁହY ଶତର ସାମନା 
अtକାର अସହ ଭାରି
अtାରେର ବଡ଼ ଭୟ ଲାେଗ,
अtାରୁଆ ବD େକାଠରୀେର
ଆପଣା अ`ିତ େମାେତ ଶି ହରୀତ କେର 

ସହରଠୁ ବହୁଦୂ େର
ସହର ଉପାେk
ଏକାକୀ େସ ନି କାଂଚନ ନି ବାସେର େମାର,

ତ
ିକ

ା

ସାଗର େଯଉଁଠି ଭାେq

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଢଉ ବାରaାର
େବଳାଭୂ ମି ପଥକେଡ
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ସାଗର ତଟେର କA ାk ସାରା ସହରଟା
େଶାଇଗଲା ପେର,
ସମୁଦର ରୁଦ अ*ହାସ
େଯେବ ଭqକେର
ନୀରବତା େମାର
ପକ!ିତ କରି ଛାତି
ବତାସି ଝଡ଼େର, ମଁୁ ପଚାେର ଆପଣାକୁ
ବାରaାର ତୁ ହାଇ, ତୁ ହାଇ "େମା ଭିତେର ଶତମାେନ

େକହି କାହY ଦି ଶkି ତ ନାହY ?
ଡ଼ରୁଛି ମଁୁ େତେବ ପୁଣି କାହାକୁ ସତେର" !
େମା ପଶyର ପତି ଧ¤ନି
େଫରି ଆେସ େମା ଗଭୀର

ତ
ିକ

ା

अkଃସ^ା ଛୁଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଉ^ରର କରି ଉzାରଣୀ "ବି ଭାk ବrିତ¤ ଆମ
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ବହୁଧା ବି ଭr,
ତୁ ¡ େଯେତ କାମନା,ବାସନା,
ସ ପy ପୁଣି ଆଶା, ନି ରାଶାର
ସବୁ ମି ଛ େଭଳି କିର ସବୁ ଇDଜାଲ,
अବା`ବ, अସତ, अଳି କ ସବୁ ଖାଲି ଚି kା ଆଉ
କ}ନାର ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲ" 
"ଏକାk ଓ अସତକ
ମୁହୁତେର ଆମ
ପଶି ଆସି କରkି ବି ବତ,

ଆଶ,ା ଓ ସଂଶୟର
ପଶyବାଚୀ େତାଳି
ସଂଚାରkି ଭୀତି ର କୁ ହୁଡି ,
ମନ, ପାଣ, େଦହକୁ ଆମର

ତ
ିକ

ା

କରି अବସନy

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆ¡ନy ଓ अବଶ ସ^ାକୁ ନି अkି ଆେବାରି " 
ମଁୁ ବୁ ଝି ଲି अkଃସ^ା େମାର
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ଏକମାତ अସଲ ବrିତ¤,
ଖବକାୟ େମା ବି gି
େପୗରୁଷ ଓ କ» ୀବତର
ତେଳ ଲୁ ¬ାୟି ତ
େସହି ଏକା ଜେଣ ସୁପୁରୁଷ 
ସି ଏ ନୁ େହଁ ବି ଭାk, ବି gି,
ଭୀତ अବା ଉେ^ଜି ତ
अଥବା अଶାk,
ଆପଣା ଗୁଣେର େସ େଯ
ଆେପ ମହୀୟାନ,
ନି ବକ}, ଶାk ସମାହି ତ 

ଚାଲି अଛୁ େବାହି େଯଉଁ
ବି ଖିତ ବହୁଧା ବrିତ¤ ଦି ଗହରା ଉÉାk ପଥିକ,
ସଠି କ ନି େvଶ ତାକୁ େଦଇପାେର

ତ
ିକ

ା

ଏକା େସହି अkର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େନପଥ ନାୟକ 
ନି ଜନ
 ଦି ପହରେର,
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अବା ପୁଣି ସହରର अtାରୁଆ ନି ଜନ
 ଗଳି େର
अଥବା ବି अtକାର ଭରା
ବD େକାଠରୀେର
େତେବ ଆଉ ଶ,ିତ
ବା ସଂକୁ ଚି ତ େହବି ନାହY ମୁହY
ନି `À ମୁହୂ^ର
ଶୁନ ଆଉ अନk gଣେର 

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲAୀ
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अବସରପା ମହା ପବtକ (ବି ^)

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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ଉsଳମଣି ଚିର ଭାସର ବି ଶ େମାେହ
(ଏପି ଲ ୧ ତାରିଖ ୧୯୩୬ ମସି ହାେର ସ¤ତ ଉsଳ ପେଦଶ ଗଠନ
େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସହି ଦି ନ ଠାରୁ ପତି ବଷ ଏହି ଦି ନଟିକୁ "ଉsଳ
ଦି ବସ" ରୂେପ ସମଗ ଓଡ଼ି ଶାେର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଓଡ଼ି ଶାର

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

େଯଉଁ ବରପୁତ ମାେନ ସ¤ତ ଉsଳ ପେଦଶ ଗଠନେର ନି ଜକୁ ଉଗୀକୃ ତ କରି ଥିେଲ,
ଉsଳମଣି େଗାପବtୁ ଦାସ େସମାନ, ମଧେର अନତମ ଓ ମଣିଷର ଦୁ ଃଖ େଦଖି କାDି
ଉଠୁ ଥିବା ଓ ଦୁ ଃଖି -ର,ୀ, ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ େସମାନ,ୁ ସାହଯର ହାତ ବଢାଉଥିବା
େସହି ବି କଳ-ପାଣ ମଣିଷଟିର अବଦାନ ଓଡି ଶା ଭୂ ଇଁ ପାଇଁ अନନ ଓ अସାଧାରଣ ଓ
ଏପି ଲ ୧ ତାରିଖର ସG ରଣେର େସହି ମହାନ ଆତGା, ଉେଦଶେର ଏ କବି ତାଟି ସମପତ)

କି ଏ େସ अଛେର ଝାସେଦବାପାଇଁ ଜୀବନ-ରେଣ !
ଦଳି ତ, ପୀଡି ତ ଆସେର ଧାଇଁ
ାନୀ ଗଉରବ ଗାରିମା େଥାଇ
ଆସେର ଆସ !

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମରଣ ମୁହଁେର ଶରଣ ନ େନଉ ଜନମ ଭୂ ଇଁ ଏ ଓଡି ଶା େଦଶ 
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ବନା ମଡ଼କ ବି ଭୀଷିକା ଯହY ପେଶେର ଧସି ,
ନୀଳାଚଳ ଧାମ ବାନା ତଳୁ େକହି ନ ଯାଉ ଖସି ଆହାର ବି ନାେର ଆଶାବି ନା,
ମାଟିର ମଣିଷ ଉsଳୀ ମୁେଖ ଦି अେର ଦାନା,
ଆସେର ଆସ !
ରାଧୁଆ, ରତନ ପଧାେନ େଯ ଠାେବ କରkି ବାସ 

ଗତ-ଗଉରବ-େକାଣାକ କଳା ସୁଷମା ମାପି
ଥକା େହାଇ ଯହY େଶାଇ ଯାଈଛି େର ସବହରା େସ କଳି q ଶି }ୀ,
ଶି gା ବି ନାେର ଦୀgା ବି ନା
ମଣିଷ ଲଭିଛି ପଶୁର ଜନମ अନାେର अନା !

अନy ବି ହୁେନ ଯଉବନ ଯହY ଚି ର ହା-ହାକାେର ଯାଉଛି ଶୁଖି !
ଜନGମାଟିର େକାଟି କ,ାଳ ଢାଳଇ ଲୁ ହ,
ନି ଃେ~ଷଣେର ଜୀବନ, ଜୀବି କା ଦୁ ବସହ !
ଉsଳ ମାଆ अqହୀନା !

ତ
ିକ

ା

ମୁrିରେଣ, ଯୁrପାେଣ -

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜାଗେର ଜାଗେର ମେହାଦଧି ତୀରୁ ଶାkି -େସନା !
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ଛୁରି अନା କୁ nୁ ଯାହାର ବାଣୀେର ଉଠି ଲା େଦଶ
ଋଷିପରି ତା'ର ସରଳ ମୁହଁଟି ଫୁରୁଫୁରୁ ଉେଡ଼ ଗହଳ େକଶ,
େକେଡ଼ ଦରଦୀ େସ ! ହାେତ ଝୁଲା ଖେ, ସରଳ େବଶ 
अତି ଆମର େସ ଉsଳମଣି
ବଚନ ଯାହାର ପରସି ଲା ସୁଧା ଭରସି ଲା ପାଣ ଜାଣି ନା ଜାଣି 

ସ ରାଜ-ଜାେଗ ହାଡ଼ ମାଂସର ଆହୁତି େଦଇ,
େସ ଯୁଗ-ଦଧୀଚି अବି ନଶର ପଡ଼ି ଛି େଶାଇ
ପବି ତ େମାର ଏ ମାଟି ତେଳ,
ଏ େଦଶର ପାଣି ପବନେର ତା'ର ଦୀ ବାସନା ଜେଳେର ଜେଳ 
अqହୀନା ଜନGଭୁ ଇଁର ମୁrି ପାଇଁେର ମୁrି ପାଇଁ

ଆମରି ଭିତେର ଜନG େନବାକୁ ଆସି ଛି ଧାଇଁ !
ମୁrି ରେଣ, ଯୁr ପାେଣ ଦି अେର ଝାସ,
ଆମରି ମୁହଁେର ଉପୁଚି ଉଠୁ େସ କରୁଣ ହସ 
େହଉ ଉ¨ି ବୀତ େସ େକାଟି କ,ାଳ ଆଖିର ଲୁ େହ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉsଳମଣି ଚି ର ଭାସ¤ର ବି ଶ¤ େମାେହ 
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େଦହ
ହାଡ଼ ଉପେର ମାଂସ
ମାଂସ ଉପେର ପତଳା ଚମ
ଏଇଟା ହY େଦହ ।

ନି ତ ରnନ ନD

େଦହ अଛି େବାଲି
େଭାକ अଛି , େଶାଷ अଛି
େରାଗ ଭୟ ଲ¨ା ବି अଛି
େଦହ अଛି େବାଲି
ଖାଦ, ପାନୀୟ, େପାଷାକ,
ଔଷଧ, ସୁରgା େଲାଡା ପଡୁ ଛି ।
େଦହ ପାଇଁ େଦହର ଆକଷଣ ବି अଛି ।
ଆସି ଲା େବେଳ ଫୁqୁଳା ଆେସ ଏ େଦହ
ଗଲାେବେଳ ଖେ ନୂ ଆ ଲୁ ଗା
ତଥାପି ତାକୁ ସେଜଇବାକୁ ଆମର अସରkି େମାହ ।

ତ
ିକ

ା

ତାକୁ ଆକଷଣୀୟ କରି ବା ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଜସ ଚି kା ବି ପୁଳ अଥଶା
ସେତ େଯମି ତି ଏ େଦହଟା େଗାଟାପେଣ ଆମର ।
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େଦହେର अତର କି aା ପାଉଡର ପକାଇଲା େବେଳ
ଆେମ ଭାବୁ ନା ଏଇ େଦହର ଝାଳେର
ଉଷୁମଳ
ୂ ି ଆ େହାଇଯି ବ ଏସବୁ
ସୁନା ହାର ପକାଇେଲ ଭାବୁ ନା
େକେତଦି ନ ଏ ସୁନା ହାରର ବୟସ ।
ସତେର... େକେତଦି ନ ପାଇଁ େଦହ!
ପି ରୁ ପାଣପgୀ ଉଡି ଗେଲ ଏକବାେର ଠପ୍
ସ¤ାଥପର ପାଲଟିଯାଏ, ଉଁ କି ଚୁ ଁ କେହନା
ପଶ¤ାସେଟ େନବାର ଶrି ରେହନା ଏ େଦହେର ।
ବି ନା ଆଶାେର ତି .ି ପାେରନା େଦହ
ାନ, କାଳ, ପାତ ଆଧାରେର ବାପା-ମାଆ, ସ¤ାମୀ-Äୀ
ଯଦି ସମପଣଟା ସତ େତେବ ଆସ
ଈଶ¤ର,ୁ ସମପ େଦବା େଦହ ।
ଯଦି ଓ ଜାଣିଛି ଶୁକାଣୁ ଓ ଡି aାଣୁର
ମି ଳନରୁ େଦହର ସୃwି

ତ
ିକ

ା

ତଥାପି ବି ଶ¤ାସ କେର ଈଶ¤ର କାେଳ ସwା ଏ େଦହର ।
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ପୁअ-େବାହୂ, ପାଖେର ସମପତ ଏ େଦହ ।

ଇ
-ପ

ଡି .ଏଲ.ଏ-୧୨, ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶ¤ର-୭୫୧୦୧୦, ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଜାଗତ ହୁअ ଓଡ଼ିଆ
ଇଟା ର ଜବାବ୍ ପଥେର େଦଇଛି
େମା ମାଟିର ବୀର ସୂତ

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ଜାତକ େଦଖିନି ପରାଜୟ େକେବ
ଆସୁ େଯେତ କଷାଘାତ ।
ତା େକାେଳ ଲଭି ମଁୁ ଧନ
ମହାପଭୁ ଏଠି ସଇନି କ ସାଜି
କେଲ କାି अଭିଯାନ ।୧।

ଚତୁ ଃପାେଶ ଆଜି ସୀମା ଆକମଣ
େଘରkି ସୁେଯାଗ େନଇ
ପqୁ अଥବର अଭି ନୟ କେର
ସେତ ହି ନବଳ େହାଇ ।
ସ!କ ଲାଗଇ ତୁ ¡

अସୀମ ବୀରତ¤ ପେଣ

ଲgGଣ େରଖାର େଶଷ ସୀମା େଡଇଁ
ମନେର ଭରୁଛି ବି ଷ ।୩।

ଚାଖି ରାଜଗୁରୁ ମଧୁ େଗାପବtୁ

ଆଦର ମଣkି ଜେନ ।

ଆ

ଜାଗତ ହୁअ ଓଡି ଆ

ା

ପଚାରଇ ନୀତି ଶିgା ।୨।

ପାାତ ସଂ:ୃତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର

ତ
ିକ

ଚାାଳ େଯଉଁଠି ଧମାେଶାକ ସାଜି

ଗୁମରି କାDଛି ମେନ

ଇ
-ପ

କଳି q ଯୁର ଗାଥା

ଜାତି ର ପତୀକ ଓଡି ଆ ଭାଷା େମା

ହ
ାନ

ସ ାଧୀନ ସଂଗାମ ରେଣ।
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ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷର ଗାରି ମାକୁ ଭୁ ଲି
େକମି ତି ସହୁଛି ହି ୟା ।୪।

ସଂ:ୃତି ଆଳେର अପସଂ:ୃତି ର
ନଗyତାର ସରହଦ
େଶାଷଣ କଷଣ अତାଚାର ସ ାଥ
ଉzାରୁଛି अପବାଦ ।
ଫସଲ ଖାଉଛି ବାଡ଼
ସ ାଥ ମଦି ରାେର କାମାt ମଣିଷ
ଜୀବନ ଜି अkା ମଢ ।୫।

ଚି kି ଆତG ସ ାଭିମାନ
ସ ାଥ ତାଗି ସାଜି ଭାଇଚାରା ସୂେତ
େସବ ଉsଳ ଚରଣ ।
ମାତୃ ଭୂ ମି ମାତୃ ଭାଷା

ା

ତ
ିକ

अନୁ େଗାଳ, ୭୫୯୧୩୦

ହ
ାନ

ପ#
ୂ  େହବ େଶଷ ଇଛା ।୬।

େଗାପୀବଲA ଭପୁର, େକାଶଳା

ଇ
-ପ

ନି ରେତ ପଜ
ୂ ି େଲ ଜାତି ର ଉନy ତି
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ଆ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ସତର ସtାେନ...
ସtାେନ...
ସତର ସtାେନ େଯେବ ସତବାଦୀ,
ଆଦଶକୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆଦଶବାଦୀ।

େସବକ ବସk

କୁ ମାର ମହାପାତ

ବାଦ ଆଉ ବି ବାଦର ଠି କ,

ସମାଜର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ,

ଭାବାେବଗ ଭାବବି ହଳ ମନଯାନ,

ଯଥାଥ ଏବଂ अଯଥାଥର ଚି ହyଟ ପାଇଁ।

ଆର£ରୁ େଶଷ ପଯk,

ଧାବମାନ ମନ ଯାନ,

ମି ଶାଣ ଆଉ େଫଡ଼ାଣର अ, ଗଣି ତ।

ଆେଲାକ अtକାରର,

ହରଣରୁ अପଣ ପଯk,

ଲୁ ଚକାଳି େଖଳର େଖଳାଳୀ।

ଗୁଣନଖDା ଜୀବନର।

अାନରୁ ାନର ନି ମା ଣ ପଯk,

अgମରୁ ସgମ ପଯk,

ଖାଲି ବୃ ଥା ବାହାଟ।

ଦୁ ବଳରୁ ସବଳର କୀ^ମାନ।

ତପି ର ତପସା କାହା ହି ତେର,

େଗୗଣରୁ ପମୁଖ ଏକଛତବାଦ,

ସମାେଜ ନା ସ ାଥେର।

ହାହାକାର gୁଦା^ର ନି େବଦନ,

ଯାହା ଦୃ ଶମାନ ପାୟ ପତୀତ,

ରାଜନୀତି ର େପଟପୁରା अନy ଦାନ।

अଦୃ ଶ अପତୀତ।

ତୃ ଷା ଠାରୁ ଜଳ ପଯk ପଥିକର ଗମନ,

ପାପ ଠାରୁ ପୁଣ ପଯk,

ମାଟି ପାେତ ନୀର ଆଉ ସ # ପାେତ ପାଣି।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶୁନ ଠାରୁ ପ#
ୂ  ପଯk।
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अବି େବକ ଠାରୁ ବି େବକ ପଯk,
अନି #ୟ ଠାରୁ ନି #ୟର ଦ¤ାର।
ଆତG अତୃ ି ଠାରୁ ତୃ ି ସେkାଷ,
ବି ରସ ଠାରୁ ସwିର ଦୂ ର।
ବି ଶାସଘାତ ଠାରୁ ବି ଶ`ର ସଂତାପ,
अପରି ଚିତ ଠାରୁ ପରି ଚିତ ।
ପୁରାତନ ଠାରୁ ନୂ ତନ,
ଧ¤ଂସ ଠାରୁ ସୃwିର ନି ମା ଣ।
ବି ଷପାନ ଠାରୁ अମୃତର ସ¤ାଦ,
ଆତGହତା ଠାରୁ ଆତG ଦରଦ।
अହଂକାର ଠାରୁ ଓଁ କାର ପଯk,

ଶତ ଠାରୁ ଶତୃ ଜି ତ ,
ନି .ୁର ଠାରୁ ଦୟାଳୁ ପଯk,

ତ
ିକ

ା

ନା`ିକ ଠାରୁ ଆ`ିକ…...................
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ହି ଂସା ଠାରୁ अଂହି ସା ପରତ।

ଇ
-ପ

ଶହୀଦ ତି ଲକା ମାଂଝୀ େମେମାରିଆଲ ହସପି ଟାଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଚDପୁରା, େବାକାେରା, ଝାଡ଼ଖ।
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େମା ସିଲଟ
ପଢୁ ଥାଏ ମୁହY ତା' ସାେଥ ପାଠ
ତା' େଯାଗଁୁ ମଁୁ ପରା େହାଇଛି ଚାଟ ।

अମରନାଥ ବାରିକ

କଳା େଦହଟି େଗାରା ଚअକ

ଚାରି ଟି କାଠ କେର ଆସରା ।

ଶନ
ୂ ରୁ ଏକ ପୁଣି अେନକ ।

କଳା ରq ତା'ର ବଡ଼ ଚହଟ

ତା' ପାଇଁ ସରସ ଜୀବନ ହାଟ

ପଢାେର େମାର ସାଥି ସି ଲଟ ।

ପଢାେର େମାର ସାଥି ସି ଲଟ ।

ପଢୁ ଥାଏ ମୁହY ତା' ସାେଥ ପାଠ

ପଢୁ ଥାଏ ମୁହY ତା' ସାେଥ ପାଠ

ଚାଟଶାଳା ଥିଲା େମାହର ମଠ ।

ଚାରି ପେଟ ଥାଏ ଚାରି ଟି କାଠ ।

ହାତେର ଧରି ନି ଇତି ବେସ

ମି ଶାଣ କେର ଗୁଣକୁ ହେର

ଗଣିତ କେଷ ମନ ହରେଷ ।

ସଂଖାକୁ ଗୁେଣ େଫଡାଣ େଫେଡ ।

ଭୁ ଲି ଗେଲ ଖାଏ ଗୁରୁଜୀ ଛାଟ

େଦଖାଏ େସ େମାେତ ଉଚି ତ ବାଟ

ପଢାେର େମାର ସାଥି ସି ଲଟ ।

ସି ଲଟ ଏ େମାର ସାଥି ସି ଲଟ ।
କୟଁା, ମqଳପୁର, ଯାଜପୁର

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)

ଆ

େଲଖି ଲି ଭାଏ େକଁ କରଟ ।

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ହ
ାନ

ପଢୁ ଥାଏ ମୁହY ତା' ସାେଥ ପାଠ
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ମାଟିେର ଗଢ଼ା ତା' େଦହ ପରା
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ନି ରୁvିw େପମିକା
ଏେତ କରି କହି ଥିଲି,
ଟିପି ରଖ ହୃଦୟର କାଗଜେର,
ନଁା, ନଦୀ ଓ ସହର ମାନ,ୁ ,

ସୁ୍ବତ କୁ ମାର
େଜନା

ତୁ କଣ ଜାଣୁନୁକି ଏ ସହର ସାରା କାମାt, ଭିଡ଼,
ସାମାନ अସମାନତାେର अେନକ अଘଟଣ,
ଦଳି ମକଚି େଫାପାଡ଼ି େଦେବ ନହୁଲୀ ନି ଶାେର,
ପତୀgଣ ଶୁେଭ ଚି sାର ବି ଶ¤ାସ ଓ ଭରସାର ହତାେର,
ଏମି ତିେର ଏେତ ସରଳପଣ େବାକାମୀର କଥା,
ତୁ କହି ଥିଲୁନା େଫରି ବୁ େବାଲି ,
େଖାଜି ବୁେଲ ଇତ`ତଃ अହରହ,
େକଉଁଠୁ େକେବ ତେତ ପାଇବା ଆଶାେର।
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ନୀଳ େପମ ନି ଆରା େବାଲି ,
େହେଲ ସଖୀ େଦଖୁନ ଏେବ ଏେବ ଫଗୁଣ ଆସି ଛି,

ତ
ିକ

ା

ଚାରି ଆେଡ ଆa ଚଣା ମହକୁ ଛି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦାଳ ବି ମାନେର ରସି କ ରାଜ, ଜାତ,
ମଁୁ କି  େସମି ତି ଯଣାେର ପବଂଚି ତ ବାେଟାଇ,
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ତୁ ମକୁ ବାଟ େଦଖାଇବାର ଥିଲା ଶପଥ,
ମଁୁ କି  େମା ବାଟକୁ ହଜାଇ େଦଲି अବି ଶ¤ାସର ଭିଡେର ।
अେନକ ସମୟ ଲାେଗ, ଏ େକମି ତି ଜୀବନ ?
କୂଟ କପଟତାର େଖଳେର ସବୁ ସ¤ହା,
ସବୁ ଥାଇ ମାୟାେର ମି େଳନି ବିବାର ସାହା,
ତଥାପି ଜାଣ େଗାେଟ କଥା,
ତୁ େମେଯ ସାଇତା ଜହy ଆଲୁ अର ଛାଇ େହାଇ,
ତୁ ମ ହସି କDାଇବାର अେପgାେର ଆଜି ମଁୁ ,
େଫରି ଆସ ସଖୀ,
େଯେତ ସବୁ ମାନ अଭିମାନକୁ ସମୁେଦ ଫିqି,
ଆଉଥେର ଆ,ିବା ନୂ ଆ ଜୀବନର ଚାରୁଚି ତ,
ଆଉ େକହି େହବାନି ନି ରୁିw କାହାଠୁ େକହି ,
ସ!କ େହବ ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗର,

ତ
ିକ

ା

ସଭିଏଁ କହି େବ େପମ अମର େପମ अମର ।।।
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ଭରି େଦବା ସବୁ ଠି ଭଲପାଇବାର ରq,

ଇ
-ପ

ଶର
ୂ ଡି ହ,ନDି ପୁର,ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ -୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦ .
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କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ
ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି
କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ

ତାରା ପସାଦ
େଜନା

ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି

ସ ାଥ ଦାଘରୁ ତଡ଼ାେହବି କାେଳ

କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ

ମି ଳିଯିବ अପଯଶ

ବୟସଟା ଯାହା ଚି ହy ି ପାରି ଲାନି

..........ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି

ଭଲ ମD ଲୁ ହ ହସ

କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ ! ୧ !

..........ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି
ସାଧନାର େପମ ବାଛ ବି ଚାରକୁ

ବଡ଼ ପଣ କରି ଆଖି ରଖିଥିଲି

ଭଲ ବାଟ ଆଉ ଠି କଣାକୁ ନାହY

ସବୁ ଆପଣାର ଭଜି

କରି େଦଲା ବାଟବଣା

ଜାଣି ମଁୁ ନ ଥିଲି ପରଟାଏ େମାେତ

अt ଗଳି ଟାେର अt ବାେଟାଇ ମଁୁ

କି ଏ କରି େଦବ ଆଜି

ଆେଲାକଟା अବେସାସ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

..........ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି

ା

ବି ଶାସଟା ପୁଣି ଘୃଣା

ଆ

ହ
ାନ

କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ ! ୨ !
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ମନ अଭିଧାେନ ସୁଖ ଶ¢ େଖାଜି
ପାଉନାହY ଚି ହy ବ#
ସ ାଥ ପାଇଁ ଆଜି େବqି ପି ତଳ ମଁୁ
ଝଟକୁ ନି ଆଉ ସ #
ଦୁ ନି ଆର ମାୟା ବୁ ଝି ବାର ଭାବ
େମାହ ଠାେର େବାେଧ େଶଷ
..........ବାଧି ବାରୁ େବଶି ବାଧ େହଲି ଏଠି
କହି ବାକୁ ଭାଗ େଦାଷ ! ୩ !

ତ
ିକ

ା
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ରଣପୁର(େଗାଡ଼ି ପାଟଣା ସାହି ), ଡାକ-ରାଜ ରଣପୁର,

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା-ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ଲୁ ହର ଜନମ ନୁ ହଁ ଖାଲି ଝରିବାକୁ
ଲୁ ହର ଜନମ ନୁ ହଁ ଖାଲି ଝରି ବାକୁ
ଝରି ଝରି ନୟନରୁ େଶେଷ ସରି ବାକୁ ।

ନୀଳମଣି ଚାD

ସି ଏ କି ଆଁ ଗଡ଼ି ପେଡ଼ ମନ ଦୁ ଃଖ ଥିେଲ
ନୀରବେର ବସି କି ଏ अନୁ ତାପ କେଲ
ଦୁ ଃଖେଶେଷ େକେବ ଝେର ସୁଖ ଭରିବାକୁ ।

ପଢ଼ି ପାେର अkରର ଭାଷାଟିକୁ ପରା

ବୁ ଝି ଥିଲା ଜାନକୀର अkରର େକାହ

ଇ¡ାହୁଏ ଲୁ ହକୁ ମଁୁ ମି ତ କରିବାକୁ ।

େବଶ୍ଜଣା େକେବେକେବ ନି େଜ ହାରି ବାକୁ ।

େକେତେବେଳ େହାଇଯାଏ ଭାରି ଆପଣାର
ପାେଶ ଆସି ଯାଉଥାଏ େଫରି ବାରବାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଏ ହେସ କି ଏ ଥାଏ ଖାଲି ଥରିବାକୁ ।
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ତା ବୁ Dାେର ପାେର ସି ଏ ଭିେଜଇ େଯ ଧରା େଦଖିଥିଲା ସଭା ମେଧ ଦୁ ଃଶାସନ େଦାହ

ହ
ାନ

୨୭, ମ ମାେନାର,େଗାଠପାଟଣା

ଆ

ଭୁ ବେନଶ¤ର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ପଜାପତି େଯେବ ଫୁଲେର ବେସ
ନଈ ପଠା ତଳ େପମ କାହାଣୀ
ସn େବଳର େସ େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳା

ପତି ମା େମେହର

ଉଡ଼ୁଥିଲା େଯେବ ପଣତ କାନି
ରq ମାଖୁଥିଲା େତା ନୀଳ ଆଖି

ମହୁଲି ନି ଶାେର େପମି କ େଗାଟି

ଲାଖି ଯାଇଥିଲା େମା ଆଖି ଦୁ ଇ

େତାଳି ଥିଲା ଏକ ବି ରହ ଗୀତି

େଲଖାଥିଲା ଭାଷା ମନର ଯହY
ପଢ଼ି ମନ େହଲା େତା େପେମ ବାଇ

ସୁେନଲି ରqର ତାରା ହସି ଲା

ଲଗାଇ ଓଠେର ଗଲି େଯ ଛୁଇଁ

ଚୁ ପ୍ କି ନା ଆସି ହାତେର େମାର

େପମର ଚୁ aନ ଆ,ି ମଁୁ େଦଲି

କି ଏ େଦଇଥିଲା ଚି ଠିଟି େତାର

େତା ମନ କଥାକୁ ପଢି େଯ େଦଲି
ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି ଚଇତ ମାେସ

ଲାଗୁଥିଲା ସେତ अÌରୀ ମୁହଁ

ପଜାପତି େଯେବ ଫୁଲେର ବେସ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜହy ଆଲୁ अେର େତା େଗାରାେଦହ
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ଦୂ ର ଗଗନେର ଉ,ି ମାରି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟଣାଗଡ଼, ଜି .ବଲାqିର
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େମା ପଲA ୀପଥ
ଆକାଶର େସହି ବି ରଳ େମଘେର
ଗଗନ ରଖିଛି ଈD ଜାଲ ,

ଶ,ର ବି ଶାଳ

କାଠଡqା ପରି ଭାସି ଗଲା ସି ଏ

ତରୁଣ, ବରୁଣ अ ଜୀ#କୀ#
ତୃ ଷାେର ଜାେଳ ହୃଷଣ।

ପବତ ଭୀତି େର अଟକି ଯାଏ ଗଗନ ,
ସବୁ ଜ େgତର ନୀଳ ଆ`ରଣେର େଯ
ତୃ ଷାନଳପାଳେଟ ମନ।
େଯେବ ଭମଣ କରିବ େମା ଗାମ ପକୃ ତି
ପରେଳ ରଖିବ ସେତ ,
ନଭୁ ଲି େକେବ ବି ମେନ ପକାଈବ

େଯେବ ତରୁଣ ସୁDରୀ କୁ nୀ ବଖାଣିକି
ପାିଆେର ମାଖିଥାଏ ,

ତାର ଭାିବା େଦଖି କି ଯୁବେଗାwି ତାକୁ
ଆÍାୟି ତ କରି ଯାଏ।
େଯେବ ତରୁଣୀର ଛାକାଟ୍ ମାେଖ

ଗରୁି ଗୁରୁି ଚାେଲ ,

ଚରୁଣ ପୁअ େଯ େପମ ତୃ ଷିତେର
ନି େରାଳୀକି େହଊଥାଏ।

ଗୁଡ଼ିଆଳୀ, କବି ସଯ
ୂ  ନଗର ,ଗଜାଂମ

ଆ

ହ
ାନ

ସୂଦୁର େଶୖ ଳୀକୁ େଯେତ।

ପାହାଡେର ଲୁ ଚି ଯାଏ।
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େଯେବ ସୁବ# େସାତେର

ପକୃ ତି େସତି କି ଲାେଜଈ ଯାଈ

ା

ଆେଲାକି ତ ହୁଏ େମା ଗାମ,

ପୁରୁବ ଊଦୟ ହୁଏ ,

ତ
ିକ

େଯେବ ବି ରଳ େମଘର େଗାଲାପୀ ଛାଈେର

େଯେବ ପଲA ୀ ପକୃ ତି ର ସୁରୁଜ

ଇ
-ପ

ପକୃ ତି अଭିନy କରଳ।
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ସପyମୟୀ
ଗଭୀର ରାତି ର ବହଳ ନି ଦେର
ସ¤େପy େଯେବ ତୁ େମ ଆସ

ନି ରnନ ସାହୁ

ସପନ ହୁअଇ ରqୀନ ରqୀନ
ବାସୁଥାଏ ଚଉପାଶ ।

େକେବ ମଧୁଶଯା ମଧୁଯାମି ନୀେର
अଵଗୁ®ନେର ଥାअ
େକେବ ରାଗିଥାअ, େକେବ ରୁଷିଯାअ

ପଣୟର ଗୀତ ଗାअ

େକେବ अଭିମାନ କର

େକେବ ଏକାkେର େମାହରି ସାଥିେର

େକେବ ଭାqିଯାଏ ସପନ େମାହର

ଚୁ ପି ଚୁ ପି େହାଇ ଭାଷ ।

ଚୁ ନା ହୁଏ ସୁନା ଘର
େକେବ ଧରାଦି अ, େକେବ ଦୂ େର ଯାअ
େକେବ ଢାଳ ସିG ତହାସ ।

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ , ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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େକେବ ବୀଣାଜି ଣା କ®ସqୀତେର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଢ,ାନାଳ :--- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

େମା :--- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ଆମ ଗାଆଁ :ୁଲ୍

େଦଖିେଲ ସୁDର ଲାେଗ ମେନାହର
ଆମ ଗାଆଁ :ୁଲ ହତା

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ସାମନାେର ତାର ରହି ଛkି ବସି
ଟଗର ମDାର ଆa ତାଳଗଛ

ଚତୁପାେଶ ତାର ବି ରାଟ ପାଚୀର

େହାଇअଛି େସଠି ଲଗା

ରହି ଛି ସବୁ କୁ େଘରି

େଖଳକୁ ଦ ପାଇY ରହି ଛି ପଛକୁ

ଗୁରୁମା' ଗଢkି ଶି ଶୁ,ୁ ଯତy େର

ବି `ୀ# ଘାସୁଆ ଜାଗା ॥

ଆଦଶ ମଣିଷ କରି ॥

ଘରସାରା अ,ା େହାଇଛି ଟାଣୁଆ

ନି ତି ସାରକଥା ଶି ଖାkି ଗୁରୁମା'

ସ ାଧି ନ େନତା, ଛବି

ଛବି କୁ ପାଖେର ରଖି

ବାଘଭାଲୁ ଚି ତ ଗେଣଶ ଶୀରାମ

ଭବି ଷତ ସ ପy ପଚାରି ବୁ ଝkି

अବା କାଳି ଦାସ କବି ॥

ଆଖିେର ସ ପyକୁ ମାଖି॥

ମଧାନy େଭାଜନ ହୁଏ ପତି ଦିନ
ପୃwିକର ଭାେବ ରtା
ସାନଠାରୁ ବଡ ସଭି ଏଁ େଯମି ତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସyହ େପମେର ବtା ।

ହ
ାନ

ଖୁ«ୁଣୀ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ

ଆ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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େମା କବି ତା
େମା କବି ତା ଜୀବନ େମାର
େମା କବି ତା ପରି ଚୟ େମାର

ସୁେରଶ୍ ଚD
ପାଢ଼ୀ

କବି ତା ପାଇଁ ମଁୁ ବିଛି

କବି ତା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ାନ କୁ ଯାଉଛି

କବି ତା େମା ଦୁ ଃଖ େନଇ ଯାଏ

କବି ତା େମା ଦୁ ଃଖକୁ ବୁ ଝୁଛି

କବି ତା େମା ମନ କଥା କୁ େଲଖି ଦି ଏ

କବି ତା େମାେତ ବିବାର ରାହା େଦଉଛି

କବି ତା େମା ଆତGା ର ଭାଷା କହୁଛି

କବି ତା େମା अନୁ ଭବ ରୁ ଆେସ

କବି ତା େମାେତ ଆଗକୁ େନଉଛି

କବି ତା େମା ପତି ରr ବି Dୁ େର ବେସ

କବି ତା ପାଇଁ ମଁୁ େକେତ କଥା

କବି ତା େଲଖିବା େମା ନି ଶା େହାଇଛି

ଜାଣୁଛି

କବି ତା

େମା

ମାନସ

କନାରୂେପ

ଜନG

େନଉଛି
କବି ତା େମା ହୃଦୟ ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁ ଥାଉ
କବି ତା େମା କାଳଜୟୀ େହାଇ ଚି ରଦି ନ ରହୁ
କବି ତା ପତି ପାଠକକୁ ଶ କରୁ େମାର

ହ
ାନ

ବୁ ଗୁଡ଼ା,ଗnାମ

ଆ

େଶାତା,ର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କବି ତାର ପତି ଧାଡି ହୃଦୟଶୀ େହଉ େମା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan
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ଫୁଲ
କି ଭାେବ ସୃwି କ^ା
ଗଢ଼ି େଲ ତୁ ମକୁ ,

େଦବାzନ

ଆସି ଲ ଏ ଧରଣୀ

େମେହର

ରାଣୀ, େକାଳକୁ ।।

ନି ଜ ପାଣକୁ କରିଲ େଶଷ।।

େଦଲ େଯ େଲାକ,ୁ ,
କି ଏ ବା ମୁେର କି ଏ ବା କ#େର
େଖାେସ ଖୁସି ମେନ ତୁ ମକୁ ।।
ଆହା କି େସୗDଯ
ଦି ଶଇ ତୁ ମ ଶରୀର,

େକେତ ଗୁଣ,
େଯେତ ଗାଇେଲ
ନ ସରି ବ ଜାଣ।।
ଫୁଲ ବଗିଚା େଦଖି
ବି ଚଳି ତ ମନ ଶାk େହାଇଯାଏ,
ଫୁଲର ଚୁ aନ, େମାହକ ପାଇ
ମନ େମାହି ନି ଏ।।
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ଏେତ ଭଲ ପାଇବା

ଆଉ ଗାଇବି ତୁ ମରି

ା

ତା,ରି େସବାେର

ତ
ିକ

ସବଦା କରି ଲ ବାସ,

କରି େଲ ଆଦର।।

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲAା - େବୗ

ଇ
-ପ

ପଭୁ , ମ`େକ, ଗଳାେର, ପଦGେର

ପଭୁ ସଦା ତୁ ମକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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ଉsଳୀୟ ମାଟି
ଏ ମାଟି ଆମ ମାଆ ମାଟି,
ସିy ¸ ଉsଳୀୟ ଏ ମାଟି ।।

ତି ନାଥ ନDୀ

ବୁ କୁ େର େସ େଦଇଛି ପାଣ ।।

ଜାଗିଛି ମେନ ଆଶା ବଳ ।।

ଏଇ େଯ ଆମ ଉsଳୀୟ,

େକେତ େଯ କି ^ୀରାଜି ତାର ,

ତା କାୟା େଯ ସଂ:ୃତି ମୟ ।।

ପାେଦ ମଁୁ କରୁଛି ବି ଚର ।।

ଉଡ ଓଡ ନାମ ଛାଡି େଯ ,

ଜଗତକ^ାର ଏ ାନ ,

ଉsଳ କଳି q ଗାଏ େଯ ।।

ସାେଜ େସ ଜଗନy ାଥ ମୟ ।।

କାୟା ତାେଯ ପବି ତ ସମ ,

ତାହାରି ହସ ଆମ ଶାସ,

ସାେଥ ବୀର ବି ରତ ସମ ।।

ତାରି ଦୁ ଃଖ ଆମ ନି ଶାସ ।।

ଭାଷା େଯ ତା'ର ସାଂ:ୃତି କ ,

ଉsଳ ଦି ଏନା ପି ଡନା ,

ନୃ ତ େଯ ତା'ର अେଲୗକି କ,

ଦୁ ଃଖ ପାଇଁ ଏ ଆଶାସନା ।।

ମଧୁବାବୁ େଯ ତାରି ପାଣ ,

ଏ ମାଟି ଆମ ମାଆ ମାଟି ,

ଇତି ହାସ ଦି ଏ ପମାଣ ।।

ସିy ¸ ଉsଳୀୟ ଏ ମାଟି ।।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା-୮୧୧୮୦୪୦୩୯୦

ଆ

ସାଇତା ଆଜି ତା ବି େଦାହ।।

େଦଉଳି ପୁଘ«ା ଜେଳଶର, ବାେଲଶର,

ହ
ାନ

ପାଇକ ଏ ମାଟି ବି େଦାହ ,

ା

ଉsଳୀୟ ମେନ ତା ବଳ ,
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ଆେମ େଯ ତା େକାଳର ପାଣୀ ,
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େଦାଳ ପରବ
ଆହା କି ସୁDର େଦଖ େଗା ସqାତ
ରାଧାେଗାବି D , େଦାଳ ପରବ ,

ନି ଶିଥ୍ ଚକବ^ୀ

େଦଖି ଯୁଗଳ ମୁରତି , େବଶ ।

ଲି ପାେପାଛା ହୁଏ ଦାଦୁ ଆର ,

େମା ଗଁାେର ହୁଏ ଭାଗବତ ସାହ

ଧପ
ୂ ଦୀପ େଦଇ େନୖ େବଦ ନି େବଦି

ତଥା ନବପnିକାର ପଠନ ,

ଭrିେର अରଚୁ ଛDା ଚରଣ ।

ପାରାୟଣ ବେଢ ଗୀତାଯ ହୁଏ

େମଲଣ ପଡ଼ି ଆ ଉଠି ପଡୁ ଥାଏ

ହରି ହାେଟ ହୁଏଇ अନy ଯ ।

ବି ଭାନେର ପ#
ୂ  ବହୁ ଗାମର ,

ବଡ଼ ମେନାରମ ତା ବା,ଚାହାଣୀ

ଭଜନ କୀ^ନ ବାଡ଼ି େଖଳ ହୁଏ

େଦାଳବି ଭାେନ େମା ରାଧାେଗାବି D ,

ପର!ରା ବାନା ଉେଡ଼ ଫରଫର ।

ଆaବଉଳ େଯ ବାେସ ମହମହ

ବହଳ ଭି ଡ଼େର ସାqସାଥୀ େଦଖା

େମାହୁଥାଏ ରାଧାବଲA ଭ ହୃଦ ।

େରାମ¦ନ ହୁଏ ସG mତି ଗୁଡ଼ିକ ,

ଫଗୁେଖଳ ହୁଏ अଭି ର ମୁଠାେର

अେପgା ବି ଥାଏ ସବୁ ବରଷକୁ

ଗୁରୁଜନ ପାେଦ अରପି ରq ,

ମନ େମା କୁ େହ ଜୟ ରାଧାକୃ  ।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

କାହyାଇ ଭବନ, ଗୁଲନଗର, େକDାପଡ଼ା

ଆ

ଭାଇଚାରାର ପରବ େଯ େଦାଳ ।

ଇ-େମଲ୍: nisith.imit@gmail.com

ହ
ାନ

େମା ସଂ:ୃତି କୁ େହ ସନାତନ ଗାଥା

ା

େଭାଗ ଖାଏ କାହy ସବୁ ଘରୁ ଯାଇ
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ମନ ନି ଏ କି ଣି ଭrି ହୁଏ ବୁ ଣି
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ଋତୁ ଏକ ସମସାର
ଜୀବନ ଭିତେର ଯଣା अଧି କ,
ଏେବତ ସମସା ଦି ଶୁଛି अେନକ,

ନି ଜ ମାଟିେର େସ अେଲାଡା अେଖାଜା
େକମି ତି ସହି ବ େକେତେଯ ଏ ସ¨ା ।
କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାqିଗଲା ପରି
ନି ରେବ କାDିବ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ।

କି େହବ ପଚୁ ର ଧନ ଥିେଲ େତଣୁ
େଯେତ ଥିଲା ଶି gା, ପୁଣି େସ ଜୀବି କା
अଧି କାର ନାହY, ନି ଜମାଟିେର, େସ
ଏକା

ଗୁଳି ଓ ବtୁ କ ଶ¢ େହଲା ଭାରି
େଲାଲୁ ପ ଦୃ wିେର ରହି ଛି ଶି କାରୀ ।
ମଣିଷପଣିଆ ହାରି ଯାଏ ଏଠି ,
କରି ବା ନି ଯଦି ମନକୁ ଏକାଠି ।
କି ଏ ବିଯିବ, କି ଏ ହଜି ଯିବ,
େଦଶ ଲାଗି କି ଏ ଜୀବନଟା େଦବ ।
ନି ଜ େଦଶ ଛଡା ସାଥି ନାହY ଆଉ
େଦଶପାଇଁ ଯଦି କି ଛି କରି ଥାଉ,
ଯି ବା ନାହY ଏଠୁ ଛାଡି ଆନ େଦଶ,
ନି ଜ

ମାଟିମା’

ପାେଶ

ମି େଳ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସେkାଷ ।

େଯ

ଆ

ବା,ୀ, କଟକ
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ନି ଜ ମୁଲକେର ାନ ନାହY େଯଣୁ,

ଶାkି ପ#
ୂ  ନିଦ ଆଖି ରୁ ହଜି ଲା

ା

କୁ ଆେଡ େଯ ଗଲା ମି େଳନି ବି େବକ।

ନି ଜ େଦଶ ଯଦି ପରାଧୀନ େହଲା,

ତ
ିକ

େଖାେଜ ଏ ମାଟିେର ଟିକିଏ ଆେଲାକ।

ଡଃ େଜା|ା ମି ଶ
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ଫଗୁଣର ସପy
ଆସି ଲ ସାଥୀ ତୁ େମ
ଫଗୁଣର ରଂଗ େନଇ

ଡଃ ମାqଳି କା

େସଇ ରqେର େଦଲ
େଦହ ଆଉ ମନକୁ ଭିେଜଇ...
େବରq ଥିଲା ଏ ଜୀବନ
ଭରିଲ େସଥିେର ସପନ
େଦଖି େସ ସୁDର ସପନ
ମତୁ ଆଲା େହଇଗଲା ମନ...

ଆସି ଲ ଏେତ େଡରିେର ଜୀବେନ
ସ ୀକାରିଲି ତୁ ମକୁ ଏଇ ମେନ
ସାମି ଲ୍ କଲି ତୁ ମକୁ େମା ସପେନ...

ମନ अଗଣାେର ଫୁଟାଇଲ ଫୁଲ
େହେବ ନାହY େକହି ତୁ ମ ତୂ ଲ
अଜାଣେତ ତୁ ମକୁ ପାଇଗଲି ଭଲ
ତୁ ମ ସାେଥ ମି ଳିଗଲା ଜୀବନର ମୂଲ..
अଛଡା ଏଇ େପମର ରq
अଭୁ ଲା ସଦା ସାଥୀ ତୁ ମ ସq
ଏେତ ଭଲପାଇବାେର ଗଢା
ସ!କକୁ କରି ବନି େଗା େବରq
େଦଇଛ ଏ ଜୀବେନ ପରି ପ#
ୂ  ତା
ଭରିଛ େସଥିେର ଆkରି କତା

ତ
ିକ

ା

अଛି ତହY ଭାବନାର ସ ¡ତା

ଇ
-ପ

अକପଟ େସyହର ପବି ତତା...

ଆ

ହ
ାନ

େରେଭନସା ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ, ଓଡ଼ି ଶା
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େଖାଲିଲି େଯେବ ଆଖି ମଁୁ ପଥମ
େଖାଲି ଲି େଯେବ ଆଖି ମଁୁ ପଥମ
ପଥେମ େଦଖି ଲି େତାହରି ମୁହଁ

ସୁଶୀ ସି ମନ

ମୁହଁରୁ େମାର ପଥମ ଶ¢

ପଥମ ଶ େତା ହାତର
ପଥମ ଆଶୀବାଦ େଦଇଥିଲୁ ତୁ
ପଥମ ଝଗଡା ଥିଲା େତା ସହ
ଗାଳି ବି ପଥମ ଶୁଣିଥିଲି େତା ଠାରୁ
ଗୁରୁ ସାଜି େମାର ପଥମ अgର
େଲଖାଇଥିଲୁ ତୁ ଧରି େମାର ହାତ
େପାଛି େଦଇଥିଲୁ ପଣତ କାନି େର
ଝରି ଥିବା େମା ପଥମ ଲୁ ହ
ପଥେମ ଚାଲି ଶି ଖିଥିଲୁ େବାଲି

ପଥମ ପଇସା କରିବି େବାଲି କି ଛି ଖz
ପଥମ ଦରମା େତାେତ େଦଇଥିଲି
େହବ େବାଲି େତା ମନ ଆନଂଦ
ପଥେମ ସବୁ େଦଇଛୁ େମାେତ ତୁ
େବାଉ େତା ସମପଣ ମହାନ
ଯାହା ବି କରି େଲ अସ!ୂଣ  େହବ
ଭରିବ ନାହଁ େତା େସyହ ର ମୂଲ
ଜାଗା ଠାରୁ େତାେତ ପଥେମ ପଜ
ୂ ି ବି
ଥିବା ଯାଏଁ ଏ ଜୀବନ

ଆ

ନି ଭୟେର ଆଜି ଚାଲି ଛି ବାଟ

ହାତେର େମାର ଧରିଇଥିଲୁ
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ହୁଏ ମଁୁ ଭଲ ମଣିଷ

ଖାଏ ନଖାଏ ମେନପଡି ଗେଲ େପଟ ପର
ୂ ିଯାଏ

ା

ଦୁ ନି ଆକୁ ଆସି ପାଇଲି

ସତ କହୁଛି େଲା େବାଉ

ତ
ିକ

େତାର େସଇ अମୃତ gୀର

ତା ସହ େତା ହାତର ପରସା

ଇ
-ପ

ପଥମ ଖାଦ େପଟକୁ ଗଲା

ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ବଡ଼ି ଚୁରା

ହ
ାନ

ଥିଲା ଡାକ େବାଉର
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ମିଛ
ତୁ େମ େମାେତ
ବA କ୍ କଲା ପେର

ପି ତି ଶ କୁ ମାର

କାରଣ ନକହି
ଛାଡ଼ି ଗଲା ପେର,

ହାେର ହାେର ହାେର

ତୁ ମକୁ ନୂ ଆ େକହି

ବାର୍ ବାର୍ ହାେର

ମି ଳିଗଲା ପେର

ତୁ ମ ମି ଛ ଲୁ ହ ଗଡା ଆଖିେର।

ଜୀବନ ସହ ଲେଢ ମଁୁ
ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ ଗ} ମାନ ଆଗେର

ହଁ ମଁୁ ପତି ଥର ହାେର।

ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ ସ!କର ଆଗେର
ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଆଗେର
ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ ରାଗ ରୁଷା ଆଗେର

ହାେର ତୁ ମ ମି ଥା ପତି ଶତି ଆଗେର

ହାେର ,ମଁୁ ହY ହାେର

ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ ଚୁ aନ ଆଗେର

େକବଳ ମଁୁ

ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ େକାଳାଗତ ଆଗେର

ହଁ େକବଳ ମଁୁ ହY ହାେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ତୁ ମ ମି ଛ େପମ ପୀତି ଆଗେର।

ା

ହାେର ତୁ ମ ମି ଛ େପମ ଆଗେର

ଆ

ହ
ାନ

କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଗ} ନାୟିକା
ମଁୁ େଯ ଏକ अଧା ଗ} ନାୟି କା
ତୁ େମ େଶ. କଥାକାର

ପୁ~ାnଳି ପା

କର ମେତ ହତାଦର,

ହସର େଖାରାକ େଢର େଯାଗାଡ଼ କରି

ଗ} ନାୟି କା ପାଇଁ

ଦଶକ ମଜାପାଇଁ

ନାୟକ ସq ନାହY!

ନାୟି କା ର େgାଭ ନାହY

ଦୁ ଃଖ ଦୁ ଦଶା ପାରାବାର।।

ଯାହା କଲମେର ଉତାରୁଛ।।

ବସk େଦଖାଏ େବୖ ଶାଖ େକାପ

େକେବକି ଛି େଦଇନାହY କି ବା

ଖଳ ନାୟକ ରୂପେର

अଭିମାନ अଭିେଯାଗ ନାହY

ବtୁ ପରି ଜନ ମି ଠା କଥା କହି

ତୂ ମରି କଲମ ମୁନର ହାତର

ଛୁରି ଭୁ ସkି େପଟେର

ସାେଜ ମଁୁ େଖଳ କେÅଇ

କାହାଣୀ ଗତି କୁ େଦଖି

ତୁ େମ ଚି ତକାର ସାଜି

ତୁ େମ ବୁ ଜି କାହY ଦି अ ଆଖି

ରq େବାଳି ଥାअ ବାଛି ବାଛି

େଶଷ अ, ପୁ# ବି େଛଦେର।।

କହି ବାକୁ ବାଟ अବା କାହY

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଖୁସି ମି େଳନି ହୁହୁ^ ପାଇଁ।।

ା

ମି ଠା ଖଟା ରାଗ ଜୀବନ ସୁଆଦ ଭରି

ଆ

ହ
ାନ

wାଟିwିକାଲ୍ अଫିସର, ଯାଜପୁର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଏମି ତି କାହYକି େପମ ପଣୟେର

Aahwaan.com

111

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁେମ ଭାରି ମେନପଡ଼
ମେନ ପଡ଼ ତୁ େମ,,,
ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ଫଗୁଣର ରq େଦାଳି େର,,,

ମେନ ପଡ଼ ତୁ େମ,,,

ବଉଳର ଆଦ ସୁଗtେର,,,

ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,

ପଳାଶର ରr ପାଖୁଡ଼ାେର,,,

ଏକାକି ତ¤ ନି େରାଳା ମୁହୂ^େର,,,

ପଜାପତି ଉଡkା େଡଣାେର,,,

କବି ତାର ପେତକ ପଂrିେର,,,

ଭअଁରର ମଧୁ ଗୁnନେର,,,,।।

ସG mତିଝରା ପଣୟ ପୁଲକେର,,,
ଆେବଗର ପତଳା ଶେର,,,
ଆନମନା ସୂgG ଭାବନାେର,,,।।

ମଧାହyର ଉ^ ମନେର,,,

ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,

େଗାଧଳ
ୂ ି ର ବି ଶାk କୁ nେର,,,

ମଳୟର ନଗy ତୂ ଳିକାେର,,,

ପତି gିତ ବାସର ଲଗyେର,,,

अବି ରର ମଗy ଧଳ
ୂ ି କାେର,,,

ନି ଦମଳା ପାହାkି ସ¤ପyେର,,,।।

ଚDମାର ମୁ¸ ଆଲୁ अେର

ତ
ିକ

ମେନ ପଡ଼ ତୁ େମ,,,

ଆ

ହ
ାନ

େଜାଛନାର ସିy ¸ କଣିକାେର,,,

ଇ
-ପ

ସକାଳର ଶି ଶିର ବି Dୁେର,,,

ା

ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,
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େକାଇଲି ର କୁ ହୁକ ମେର ,,,।।

ମେନ ପଡ଼ ତୁ େମ,,,
ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,
ବହଳି ଆ ନି ଦର ଚଟାଣେର,,,
ଗହଳି ଆ ସ¤ପyର ଜଉଘେର,,
େସଫାଳି ର ମି ଠା Dନେର,,,
ଶି ଉଳି ର େଶଷ କDନେର
अ,ୁ ରର ଆଦ ପଲA ବେର,,,
ମେନ ପଡ଼ ତୁ େମ,,,
ଭାରି ମେନ ପଡ଼,,,. ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାା, ମାଲକାନଗି ରି
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ତଥାପି ତୁେମ େମାର
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ପଠାଇ େଦଇଛି
ଆnୁ ଳାଏ ଲୁ ହ ତପଣେର,

ଆଦରମଣି ପଧାନ

अବେଶାଷ अବରୁ ଆଜି
େମା ଛାତି ର ବD େକାଠରୀେର,
ଜୀବନେର ମନ େଖାଲି ପରା
ଚାD ପାଇଁ ଆଶା ମଁୁ କରି ନି

ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ େମାର

ଉଡି ବା ଜାଣିନାହY େବାଲି ,

अବସାେଦ ଚାପି େଯ େଦଇଛି ,

କରି ନାହY ତୁ ମକୁ ମଁୁ ପଶy

ପାଣିକୁ ମଁୁ ତ ବଢାଇନି ପାଦ

ଉ^ର ପାଇବି ନି ଜାଣି ,

ପହଁ ରା ଶି ଖିନାହY େବାଲି ,

ତଥାପି ତେମ େମାର
अତି ସାନନୀୟ,
ରହି ଥିଲ, ରହି अଛ, ରହି ଥିବ,
ତୁ ମ ପତି େମା ମନେର େପମ

ା

େକେବ େହେଲ ଉଣା ନ େହାଇବ।।
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େଯେତ କମ ମଁୁ ହସି ଛି,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆଦର ମଣି ପଧାନ, (େଗାଲାପୀ)

ଆ

ହ
ାନ

ଚାDବାଲି, ଭଦକ,
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ନାରୀରୁ େସବି କା ଯାଏଁ
େଛାଟରୁ ଆର£ କରି
ଜୀବନର େଶଷ ଯାଏଁ,

ଚି ନGୟ ଶୁଭାଂଶୁ

ସମ`, େସବା କରି

େସବା କରି ଥାଏ େମାର
ପି ଲାପି ଲି,ର ଆନDେର l

ସାତ ଜନମର ଭାର,
େସବା କରି ଥାଏ ମଁୁ େଯ
ପାଣ ପି ୟ ସ ାମୀ,ର l
ଭଗିନୀ ରୂପେର ମଁୁ େଯ
େସେନହର େଡାରି େଦଇ,
େସବା କେର ସଭି,ର
ଆଦର ଭଲପାଇବା େଦଇ l

ରେଖ ତାକୁ ତା' ନି ଜ ରେq ।
ହାତେର ମଁୁ ଧରି େwେଥା
ଆଉ ସି ରିnର ସମାହାର,
େରାଗୀର େସବା କରି ବାେର
କଟିଯାଏ ଜୀବନ େମାହର ।
ନୁ ହଁ ଇ अବଳା ନୁ େହଁ ମଁୁ ଦୁ ବଳା
େସବା କରି ବା େମା ଧମ,
अେଟ ମଁୁ ସବଳା ସ¤ୟଂସି ା ପୁଣି
େସବା କରି ବା େମା ଧମ ।।
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ପତy ୀ ରୂେପ ହାେତ

କେର ପୃଥିବୀକୁ ଆବଜନା ମୁr

ା

େସେନହର ମଲମେର,

ଆଉ େକାଦାଳ ତା' ସାେq,

ଗା/େପା- କୁ ଆମରା, ଥାନା- ଖୁ«ା

ତ
ିକ

ମା' ରୂପେର ମଁୁ ହାେତ

ହାତେର ଧରି ଝାଡୁ ଝୁଡ଼ି

ଇ
-ପ

ଜୀବନ େମା ସରି ଯାଏ ।

ସି ଂହ

ମୟର
ୂ ଭn, ୭୫୭୦୨୭

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭
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େହ...
...
ଆେହ ପଭୂ େହ
କାହYକି ଚି ଛି ତୁ ମକୁ ପଭୁ େହ
କି ମାୟା େଗାପନ ଭରା,

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

अkେର ଭରିଛି ଭାବର ସାଗର
ତୁ ମ ପତି ମା ଆସରା....

ପାଣର ଶି ହରୀ ତୁ ମରି ଶୀଭୁ େଜ
ଆଶି ଷ ଟିକିଏ େଲାଡ଼ା,
ବୁ ଛି ନ କରି ଭୟ ପତି ବିa

ତୁ େମ ଏକ ସତ w ଚି ରସାଥୀ
ଏଇ ଝଲକ ଜୀବେନ,
ତୁ ମରି ନାମ ଭରା ଜପ କୀତନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାଚୁ ଛି ସବଦା ମେନ....
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ଜୀବନ ବି ଶ¤ାସ ବଢ଼ା...
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अଚିହyା ଚିହyା

ଦି େନ କଇଁ ଥିଲା ଜହyକୁ अଜଣା
ସୁରୂଜ ବି ଥିଲା ପଦGକୁ अଜଣା

ଦି ବାକର ନାୟକ

େଯାଉ ଦି ନ ଚାରି ଆଖି

अଣେଦଖା େହାଇଯାଏ
ଦୂ ରରୁ ବି ଚି ହy ି ହୁଏ
ଆଜି ତୁ ଏମି ତି ଏେତ େଯ ଆପଣା
ପାଣିକୁ କହି ବି େଦଇଛୁ ତୁ ପଣା
େସଦି ନ ବାରଣ ଥିଲୁ
ବରଣ ଆଜି ତୁ କଲୁ
ଚାରଣା େଖାଜି କି ବାରଣା ପାଇେଲ

େଦଇ ଜାେଣ େହେଲ ନାହY ତା ଭରଣା
ମନ ଯହY ମି ଶିଯାଏ
ମାଟିକୁ ଆକାଶ ଛୁଏଁ
ହୃଦୟ ମହେଲ ଏମି ତିକା ଝୁେଲ
ସୁନା ସପନ ଝୁଲଣା (୨)
ପାଟପୁର, କନି ସି-୭୬୧ ୦୦୮
େଗାଳ¦ରା, ଗnାମ
େମା-୯୯୩୮୬ ୧୯୯୮୧

ଆ

ଲାେଗ ପାଇଛି େଷାଳଣା (୧)

ଭାବ ବି ନିମୟ ନି ଆରା ପାଉଣା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଚି ହyାେଲାକଟିର ଛାଇକୁ େଦଖିେଲ

ମି ଶାଏ ଏମି ତି େଯେବ

ା

अଚି ହyା େବଳେର ପାଖେର ଥିେଲ ବି

ସମୟ କାହାକୁ କା ସାଥିେର େକେବ

ତ
ିକ

ଆର ଜଣକ ଠି କଣା (୦)

ଜାଣିଲି େତାଠାରୁ ଏେବ

ଇ
-ପ

ଜଣକ ନାଆଁ ତେଳ େଲଖା େହାଇଗଲା

अଜଣା େକମି ତି ଆପଣାର ହୁଏ

ହ
ାନ

େହାଇଗେଲ େଦଖାେଦଖି
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ମା’’
ମାଟି ମା
ଆସେର ଆସେର େଫୗଜ େସନା
ଧରି ତୁ ମର ଗୁଳି,

अନି ଲ କୁ ମାର
ମି ଶ

ଗୁଳି ଚଳାअ ଶତମାନ,ୁ
କାହାର ଭୟ ନ କରି........(୧)

ପଛେର अଛି ମାଟି ମା' ଆମ
କାହାକୁ ଭୟ अବା କାହY
େକେତ େକେତ ବୀର ଲଢି ଯାଇଛkି

େସଇ ମାଟି ମା' ନା'କୁ ଧରି େର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆେଗଇ ଯି ବାେର ଭାଇ.......(୩)
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ଏଇ ମାଟି ମା' ପାଇଁ..........(୨)
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ଜୀବନ ଦୀପଟିଏ
ଜୀବନ େମାହର େଛାଟ ଦୀପଟିଏ
େକେତେବେଳ ଲି ଭିଯି ବ,

 ୀ ଓଝା
େଜାତି ମୟ

େଛାଟ ସଳି ତାଟି ଏେତ ଆଶା ଦି ଏ
ସବୁ େବେଳ ସାେଥ ଥିବ।।

ଜୀବନର ଏହି େଛାଟ ରା`ା ପାଇଁ
अଛି अେନକ ସପନ,
अଧୁରା ସପନ ରହି ଯିବ େମାର

ପାହି ଯିବ େକେବ ଦି ନ।।

ଯୁଗଯୁଗ କାଳକାଳ,
ସପନଟି େମାର अଧୁରା େହବନି
ରଖି ଛି େସହି ବି ଶାସ।।

ବି ଶାସ ଭିତେର େଶଷ ନି ଶାସେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

େହାଇବ ଜୀବନ ଧନ।।

ହ
ାନ

ଭରଣ େହାଇବ କୁ ନି ସ ପy େମାର

ା

େହାଇବ ସ ପy ସଂପ#
ୂ ,
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ଆେହ अkଯ ାମୀ
ଆେହ अkଯାମୀ ତୁ ମ ନାମ ଧାୟୀ
ଦି ନ ରାତି ବି ତିଯାଉ,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଏହି େମା' ମୁଖେର ପତି ମୁହୂ^େର
ତୁ ମ ନାମ ଶୁଭୁଥାଉ।
ଏେତ େଯ' କଷଣ େଭାଗୁଛି ଏ ମନ
ସଦା ଜୀବନ ବଥିତ,
କରମର ପଥ ଦି ଶଇ ଏମk
ଲାେଗ ଖାଲି କ«କି ତ।

େଭାଗିବାକୁ ନାହY ସୁଖ,
ମାନସ େନତେର gଣ gଣକେର
ଛାେଡ ନାହY ଜମା ଦୁ ଃଖ।

ଓଠ ତ' କହି ପାେରନା,
ତଥାପି ଏ ମନ ନି ଜ ବtୁ ପାେଶ
ନ କହି ରହି ପାେରନା।
େଯେତ କw अଛି ଆସୁ ଥାଉ ପେଛ
ପାେଶ ପାେଶ ତୁ େମ ଥାअ,
େସହି କw ସବୁ ସହ କରି ବାକୁ
अସୀମ ଶକତି ଦି अ।
ଏମି ତି କାହାକୁ ଦୁ ଃଖ ପେର ଦୁ ଃଖ
ନ ଆସୁ େକେବ ଜୀବେନ,

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୂ ର କର ପତି gେଣ।

ା

ଦୁ ଃଖୀଜନ,ର ଦୁ ଃଖ ଥେର ଶୁଣି
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ଏଇ ଜନମେର େଲଖା େମା' ଭାଗେର

अkରର କଥା ମନ ସି ନା ବୁ େଝ
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ତୁ େମ େମାର ଆଶା ତୁ େମ େମା' ଭରସା
ଏହି gଣିକ ଜୀବେନ,
ଆେହ ସୁଖଦାତା ଜାଗତ କରାअ
ଶୟେନ अବା ସପେନ।
ଏ ଜୀବନ ପରା ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଭରା
ତୁ େମ ନାହଁ ଏଠୁ ଭି ନy ,
ଦୁ ଃଖ ଯଣାକୁ କରି ଆପଣାର
ଜପୁଥିବି ତୁ ମ ନାମ।
େମାg ଲଭିବାକୁ େଶଷ ଇଛା େମାର
ଏ ଜୀବେନ ପ#
ୂ  କର,
ଏ ଭବୁ କର ଉଧାର।
ସତର ପଥେର େନଇ ଯାअ ପଭୁ
ଧନ େହଉ ଏ ଜୀବନ,
ମୂଢ ଭାଗିରଥୀ ଚରେଣ େସବୁ ଛି

ତ
ିକ

ା

ଖନ କର କଷଣ।
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ପୁନଃ ଜନG ଆଉ େଲାଡା ନାହY େମାର

ଇ
-ପ

ରାମଚD ପାଣବtୁ ସରକାରୀ ଉz

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଦାଳୟ,ରାସq।
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ଶାkନୁ
ହ`ିନାରାଜ ଗବ ପାଇ ଧନ,
ଭରତ ସମାଟ ବାଣୀ ଯହY ଗାନ।

ସG mତି ରnନ
ବାରିକ

ସମାଟ ଆସଇ ସମାଟ େଲଖଇ,
ଚକବ^ ୀ ନାେମ ଶାସନ ଚାଲଇ।

ନଦୀର ଗଭେର ଲୁ େଚ ଯାଇ ହସି ।

ମହାରାଜା ବେନ ପଜାପାଳ ପତି ,

ବି ବାହ କରଇ ମାନି ଗଂଗା ସ^,

ଶାkନୁ ଲଭଇ ନବରାwପତି ।

ବାଧା ତ େଦବନି େଦବୀ କାେଯ

ଆନD ହ`େର ଦାନ ତା'ର ନାୟ,
ପଜାଗେଣ େଖେଳ ଖୁସିଚି^ ମୟ।

ଘାତ, ଜନମ ଲଭଇ ଗଂଗାେକାେଳ ପୁତ,

େଦବୀ ଆେଗ ଦି ଏ ପ`ାବର ବା^ା,

ଷ. ପୁେତ ତା'ର ସମାଧି ବାରି େର,

ଏଇଥର ରାଜା କୁ େହ ସାହାସେର।

ଆ

ଏହାଶୁଣି େଦବୀ ଲାେଜ କେର ମଥା।

ଦୁ ଃଖର ଗAାନି େର ଲୀନ ସବୁ ସୁେଖ।

ା

ଗଂଗାେଦବୀ େଦଖି ବୁ ି ହୁଏ gୟ।

ସ^ ର¨ୁ ବtା ମହାରାଜା ମୁେଖ,

ତ
ିକ

କାମେର ନି ମଗy -Dେର ହୃଦୟ,

ଲୀନ ବି ହୁअଇ ଗଂଗା ଗେଭ ମାତ।

ଇ
-ପ

ବି େବକ ହରାଇ ଚାେଲ େଦଖି ମି ତ।

ହ
ାନ

ମେନକେର


ରାଜକାେଯ ହୁଏ ରାw ମହାସ ଗ।
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ଗଂଗାତଟ କୂେଳ େଦେଖ ହୃଦମନ।
ତୀର

େସତ।
ଚାଲଇ ଶାkନୁ -Dହୀନ ମାଗ,

ମହାରାଜା ଚାେଲ ରଥଧରି ବନ,

କାମରାଜ

ସତି ଆଭାସ ଚାଲି ଆେସ ଭାସି ,
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େଦବଦ^ ଜେନG ସମ ସkାନ,
ଗଂଗା େଫରି ଯାଏ ରgାକରି ମାନ।
କାମରାଜ ଶର େଭେଦ ରାଜା ହୃଦ,
ସତବତୀ ଆେଗ ଦାନ କେର ନି ଦ।
ସଂପକ ଆଗେର ଭୀଷG ର ପତି ା,
କାମନା ସୁଖକୁ ତାଗ ଦୃ ଢ଼ ପା।
ହ`ିନାପୁରର େଯାଗ େସ ସkାନ,
अନାୟ ରଚଇ ପତି ଭା େଯ ମAାନ।
ଶାkନୁ ରାଜାର ଏକମାତ ଧନ,
ଜୀବନ କାଟଇ अଭି ଶ ସନ।
ଏହି କାେଯ ରାଜ अଶାkି େର ଭେର,

ତ
ିକ

ା

ନାମ: ସG mତିରଂଜନ ବାରିକ,
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ଶାkନୁ ଜୀବନ ପାତାେପ ସେର।

ଇ
-ପ

ଗାମ:-अନୁ ପଲା,େପା:-अେkଇ,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା:-ଜଗତସି ଂହପୁର,
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ମହାତGା ବି ଦୁର
ମହାଯୁଗ ମାଗଦଶୀ, अେଟ ମହାାନୀ,
େବଦବାସ େଭାେଗ ବେଢ, ଶୁଣ ତା'ର ବାଣୀ।

ବି ଜୁ ମେହD

अାତ ଜନG ତା'ର, ଦାସୀ ଧେର ଗେଭ,
ଭୂ ମିେଶ ପାେଦ ପେଡ, ଆଚମି ତ ସେବ।
ଜନGଭୂ ମି अରଜଇ, ଗବ ପୁଣି େଯେତ,
େଯେବ େଖେଳ ନାୟଧି ଶ, ଜନନୀର ହେ`।
ଦି ବବାଣ अÄହୀନ, ତା' ମୁଖୁ ବାେକ,
ମହାବଳୀ ଗବ ଭାେq, ବି ଦୁରର ରାେୟ।

ମହାମୀ ାେନ ଆଜି , େଖେଳ ମହାନୀତି ।
अtରାଜା ପରାଜୟ, ଆେଗ ମହାନୀତି ,
ପାୁହୁଏ ମହାରାଜା, େଲାକପତି ନିଧି।
ଏହାେଦଖି ପଜାଗେଣ, ଦି ଏ ଖୁସି ବା^ା,
ଚକବ^ୀ ରଚି ଗେଲ, େଦେଶ ମହାଗାଥା।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଟାଳି ଦିଏ ମହାଦି ଧା, େଦେଶ ଆେଗ ଛାଡି ।

ା

ମହାନୀତି ଆେଗ ଆେସ, େଦଖାଇ ତା ମତି ,
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ଖୁସି େଖେଳ ଆନDେର, ମହାରାଜା ବଂେଶ,
କାଳପୁଣି ପେବଶଇ,ଏହି ମହାଗାେସ।
ଶକୁ ନି ର କୂଟନୀତି ଦି ଏ ଆଜି ଦୁ ଃଖ,

ଦୁ େଯାଧନ ନବୁ ଝଇ ଚାେଲ ମହାମୂଖ।
କୂଟନୀତି ହାରି ଚାେଲ ବି ଦୂରର ଆେଗ,
ପଶାପାଲି ନି ଏ ବଂଶ,अtକାର ରାେଗ।
କୂଟିଳର କୂଟନୀତି ,ଜେଳ ଯଉଘର,
ପାୁପୁେତ ବିଯାଏ ବୁ ିେର ବି ଦୁର।
ପଶାପାଲି ଟାଣିନିଏ ଯାେସନୀ ବÄ,
ଧମେଦଖି ଲୁ ଚି ଯାଏ ସତୀତର अÄ।
ଶୁଣିେଲନି ହରି େଲନୀ େଦାପଦୀର ଲ¨ା,

ସତପି ୟ, ସତନି ., ବି ଦୁର େସ ାନୀ,
ଦୂ େରଯାଏ ସଭାଠାରୁ କହି ସତବାଣୀ।
ବି ଦୂରର ପଳାୟେନ କୁ ରୁେgତ ରଣ,
ଭୟ,ର ଯୁମେଧ େଦାପଦୀର ପଣ।

ତ
ିକ

ା

ଟଳି ପେଡ ବୀର ଏଠି , अଧମର ପେg,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଧମର ତ ଜି ତ୍ ହୁଏ, େକୗରବର अେk।
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ନି େଜକୁ େହ ସଭାମେଧ ବି ଦୁର େଯ ଏକା।
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ଗବେ
 ର କହୁଛି ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ
ବାର ମାସେର େତର ଓଷା
gୀରି ପୁରୀ ସେq ମା ଆରି ସା

ଶାkନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

େବାଉ ହାତରtା ଶାଗ ଭାତ ସେq
ସେବାzେର अଛି େମା ମାତୃ ଭାଷା !!

ଡି ବିରୀ ଆଲୁ ଏ େସ ଧାନ ବସା
ଓଳି ଛା ପାଣିେର େସ ଡ଼qା ଭସା
ଓଡ଼ି ଆ ମନେର ଉ,ି ମାରଇ

ଫର ଫର ଉେଡ ଶୀେgତ େନତ
ଶସ ଶାମଳେର ସବୁ ଜ େgତ
ବାଧା ବି ଘy ସବୁ ହଟି ତ ଯାଏ
ସାହା େଯ ହୁअkି ପଭୁ ଜଗନy ାଥ !!

ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଯାଇ ମି େସ ସାଗେର
କାକଳି ର ମି ଠା କୁ ହୁର ସ #ତା
अସାର ଆନD ନଦୀ ପଠାେର !!

ପର ଆପଣା ଏଠି ତ ନାହY
ସମେ` େଯ ଏଠି ଭଉଣୀ ଭାଇ
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ଭାଷା ବଢି ଆ
ଗବେର କହୁଛି ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ !!

ତ
ିକ

ା

ପାଟରqା, ଯାଜପୁର
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େତଳି ସାqକୁ ପଖାଳ କଂସା !!

अ,ା ବ,ା ନଈ ନନା ରqେର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮

ଆ

ଇେମଲ୍ - bubu9140@gmail.com
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ସାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ
ମଁୁ ଓଡି ଆ..
େମା ପରି ଚୟ ଓଡି ଆ ଭାଷା

ଦୁ ଷ୍Gk େବେହରା

ପଖାଳ କଂସା କୁ ମୁେଖ ଓଡି ଆ

ହସ ବଢି ଆ େଖତ େର ଫଳି ଛି
ନାନା ରକମର ନାନା ପନି ପରି ବା

ଏ ମାଟିେର େକେତ ବୀର ପୁତ
ଜନG େନଇ ଇତି ହାସ ପ.
ୂ ା କେହ
ତା,ର ବୀର ଜନG ମାଟିର ଗାଥା
ମଁୁ ଓଡି ଆ..
େମା ଓଡି ଶା କାରୁକାଯ େଦଖି

ଜାତି ଜାତି ପାଣ ରଖିଛି ନି ଜ
ସ ାଭିମାନ ଚି ତପଟ କେହ
ଇଏ ଓଡି ଶାର ସାନ
ମଁୁ ଓଡି ଆ..
ଇଏ ମାଟି ନୁ ହଁ େମାର ମା'ଆ ମାଟି
େକାେଳ େଥାଇ ମଥା ସ ାଧୀେନ କେହ
ଇଏ େମା ଓଡି ଶା େମା ସ ାଭିମାନ
ଓଡି ଆ...
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ମଁୁ ଓଡି ଆ..

ମଁୁ ଓଡି ଆ..

ା

େମା ମାଟି ଚଷା ପୁअ ମୁେଖ

େବାଲି କେହ ମଥା େଟକି

ତ
ିକ

ମଁୁ ଓଡି ଆ..

ବି ଶ କେହ ବାଃ ବଢି ଆ ଓଡି ଆ

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି , େଢ,ାନାଳ

ଇ
-ପ

ବି ଶ େଦଖି ଶୁଣି କେହ ଭାରି ବଢି ଆ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ପଜ
ୂ ି ବା ମହାକାଳ େଗାସାଇଁ
"ଆଲ ଘରଣୀ ଗqା କୂଳ ଯି ବା ସାଥିେର କୁ ଟୁ a ଧରି ,
ବଷର ପତୀgା अବସାନ େହଲା ଆସୁଛkି ବି ଶ¤ ବି ହାରୀ।

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମqଳ

େଚୖ ତ ପ#
ୂ ମା ର ପାବନ ଦି ନେର ମି ଳିଛି ପୁଣି େସୗଭାଗ,
ଆସ ଆେହ ଭାଇ ଆତG ସେହାଦର ପଜ
ୂ ି ବା େଦଇ େନୖ େବଦ।
ବହGା ବି ୁ ହର କପା କରି ଛkି ଏଦି ନ େକୖ ବ^ ପାଇଁ,
ଭrିେର ନି ଜକୁ ସମପଣ କରି ଆେମ ପଜ
ୂ ି ବା ମହାକାଳ େଗାସାଇଁ।

ସଜାଇବି ଆଜି କୁ ଡ଼ି ଆ େମାର େସ ଆସୁଛkି କୁ ଣିଆ େହାଇ,

ବି ୁ, ପି ୟ େକାମଳ ରଖି ଥା ଦୁ ଦୁ ରା େଗାଇଁସ ହର, ପାଇଁ,
ପଜାପତି ପୀତ ହୁअkି େକତକୀ େଦଖିେଲ େସ କଥା ଭୁ ଲି ବୁ ନାହY।
େଧାଇେଦ ତରଣୀ େଝାଟି ତୁ ଆ,ିେଦ କୁ କୁ ମ ସି Dୁରର ଟିକା େଦଇ,
ମqେର ଢାଳି gୀର ପଇଡ଼ ର ପାଣି ଆେମ ପଜ
ୂ ି ବା ମହାକାଳ େଗାସାଇଁ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ପାେଛାଟି ଆଣିବା ତି ଭୂ ବନ ବି ହାରୀ,ୁ େଗାମୟ ପାଣି ଛି ି।

ା

ପୁେରାହି ତ ଦାସୀ ଆଲମ ସାଥିେର ଗqା କୂଳେର ପହି,
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ଆଲମ ଆ£ର ଡqାର ପତି କ ତି ନିଦିନ ପଜ
ୂ ା େହବ,
ଗୁଆ, ଘଟ ଥଇ ଚୂଳେର ବାନା ବtା ହବ
ଗ®ି େଯମି ତି ନ ପଡ଼ି ବ।
ତି ନିଦିନ ପାଇଁ ଜୀବି କା ତାଗିବା ଆେମ ମୀନ ମାରି ବା ନାହY,
ଭrିେର ନି ଜକୁ ସମପଣ କରି ଆେମ ପଜ
ୂ ି ବା ମହାକାଳ େଗାସାଇଁ।

ପଭୁ କୃ ପା କରି ଥିେଲ ଦ¤ାପର ଯୁଗେର ଆମ କୂଳର ଉଧାର ପାଇଁ,
ଭାତା ଓ ପତy ୀ ସହି ତ ବି େଜ କରିଥିେଲ ଗqା ପାରି େହବା ପାଇଁ।
େଯଉଁ ପାଦପ,ଜ ଶ ପାଇଁ ବହGା ଶ,ର ,ୁ ସୁେଯାଗ ମି ଳି ନାହY,
ଏ अଧମ େକୖ ବ^ର अଳି ରଖି ପଭୁ ବଢ଼ାଇେଲ ପୟର େଧାଇବା ପାଇଁ।
େସ ତି େଲାକ ନାଥ,ୁ ସG ରଣ କରି ବା ପତି ତ ଜନର ଉଧାର ପାଇଁ,

ବହGା, ବି ୁ ଓ ମେହଶ¤ର ଏ ସୃwିର ପରମ ଆଧାର,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସwା, ପାଳନ ଓ ସଂହାର ଜଗେତ अgୟ ଯଶ अମର।"
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ଭrିେର ନି ଜକୁ ସମପଣ କରି ଆେମ ପଜ
ୂ ି ବା ମହାକାଳ େଗାସାଇଁ।

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¤ର
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ରହି ବ େମା ମେନ
େକେବ ଏକ ତରୁତେଳ
େକଉଁ ଏକ ସାୟାହy ଲଗେନ

ରାେକଶ ଷଡ଼qୀ

ତୁ ମ ସାେଥ େହାଇଥିଲା େଭଟ
ଆଜୀବନ ରହି ବ େମା ମେନ ।।
ଯଦି େକେବ ଭୁ ଲି ବାକୁ

େସେତେବେଳ ତୁ ମକଥା

ଚାହYେଲ ବି ମୁହY

ପଡ଼ି ବ େମା ମେନ

ତୁ ମକୁ ଚି ହyାଇ େଦବ
ସG mତି ତୁ ମ ଛାଇ ପରି ରହି ।।

ସtା େଯେବ ଆସି ବଟି ନଇଁ
ମDିରର ମୁଖ-ାେର
କାDୁ ଥିବ ଦୀପ କଇଁ କଇଁ ।।

अତି ପି ୟ ମଣୁଥିଲା ଜେଣ ।।
ମାଳ ମାଳ ପgୀ େଯେବ
କ» ାk େହାଇ ଆସି େବ େଗା େଫରି
ରାତି ର ଚାଦର େଯେବ
ଚDମାକୁ ରହି ଥିବ େଘରି ।।
ମେନ େମାର ରହି ବ େସ

ା

ଶୁଭରାତି େବେଳ

ଆ

ହ
ାନ

ନି ତି ତାରା େମେଳ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତୁ ମକୁ ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି
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ପତି ଦିନ अପରାେହy

ଏଇ ଭଳି ସଂଧାକୁ େଯ
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େଭଟିଥିଲି ଏକ ଦି େନ
ସାgୀ ଥିଲା ଆକାଶର ନୀଳ
ହସି ଥିଲା ମେତ େଦଖି
ଦି ନ େଶେଷ ବନର ଶାମଳ ।।
ହୁଏତ ପଡ଼ି ବ ମେନ
ତୁ ମର େସ ମଧୁମୟ ବାଣୀ
ତଥାପି ରହି ବ ମେନ
ତୁ ମରି େସ ଚgୁର ଚାହାଣି ।।
ଖାଲି ତ ନଥିଲ ସାଥି
ସାଥି ଠାରୁ ଥିଲ ତୁ େମ ବଡ଼
ତୁ ମ ପାଇଁ ହସୁଥିଲା

ଚାହYେଲ ବି ଯାअ ଭୂ ଲି
ଯାअ େଯେତ ତୁ େମ
ତଥାପି ସG mତିେଟ େହାଇ

ତ
ିକ

ା

ରହି ବ େମା ମେନ ।।
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ଜୀବନ ଲଭି ଘର କା¦ ବାଡ଼

ଇ
-ପ

ମୁକୁDଦାଶପର, ବାଲି ପାଟଣା , େଖାା

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୫୩୦୭୬୦୭୯
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अତି ନି ଜର
ସାହି ତ ମେର

ସାaାଦି କ ଭାେବ

ପାଇଲି େଯେବ ସାନ

ନେରD ପସାଦ

ମନ େମା ଆନD େହାଇଲା େସଦି ନ

େବେହର

ଭାବି ଲି େହଲି ମହାନ ।୧।
କବି ତା େଲଖିବା

କହି େଲ ପଢ କବି ତା
ମି ଛ ମଁୁ କହି ଲି

ଆଣିନି କବି ତା

କି ପରି େଦବି ବାରତା ।୨।
େସଦି ନ େପାଗାେମ

େହଲି ମଁୁ अପମାନି ତ
ମନେର ଭାବି ଲି

କବି ତା ପାଇଁ କି

କାହାକୁ କରିବି ମି ତ ।୩।

ଗୁରୁଟିଏ ଦରକାର
େମାବାଇଲ େଖାଲି

େଖାଜି ଲି अେନକ

େହବ କି ଏ ଗୁରୁ େମାର ।୪।
ଭଲଥିଲା େସହି

କବି ତା ତା,ର

ଆନେD ବସି ପଢି ଲି
ସୁDର କବି ତା

ପଢି ଲା ପେର ମଁୁ

ଭାବି ଲି ଗୁରୁ ପାଇଲି ।୫।
ସ!କ ଗଢି ଲି

େମାବାଇଲ ଧରି
ଜଣାଇ କହି ଲି

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃଖ କଥା େମାର

ା

େମେସଜେର େଦଲି େଲଖି

ଆ

ହ
ାନ

େଦବକି େଖାଲି େମା ଆଖି ।୬।
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ଭାରି ତ ବାଧି ଲା

େଲଖି ବି କବି ତା

ତ
ିକ

େଲଖି ମଁୁ ଜାଣିନି

ଭାବି ଲି ମନେର
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େମାବାଇଲ େମାେତ

ମି ଳିଲା କି ଛି ସାହସ
ମନର କଥାକୁ

କବି ତାେର େଲଖ

େହାଇବ େଯେବ ସେkାଷ ।୭।

େଦଇ ପତି ଶତି

ହାତେର କଲମ ଧର
ସବୁ େଲଖା ଯାଜ

େଲଖିେଦେଲ ଏକ

ସୁDର କବି ତା

ଆଦେର କହି େଲ
େମା ପାେଖ ପଠାअ

କବି ତା େଶଷେର େତାର ।୧୧।

ପଢି ଲି ଯାଇ ମର
େସyହ ମମତାର

କବି ତାଟି ଥିଲା

ପାଇଲି େକେତ ଆଦର ।୮।

ତା,ରି ପରଶ

ଆଖିେଖାଲି େଦଖୁअଛି
କି ବ#ବି ମୁହଁ

ପର କବି ତାେର

ପାଇବା ଆଦର

ପାଇ ଏ ସମାଜ
ମହି ମା ତା,ର

ନୟେନ ଯାହା େଦଖୁଛି ।୧୨।

ପାଇଲା ନାହY ମନକୁ
େଲଖି ବି କବି ତା

ଡରିବି ନାହY କାହାକୁ ।୯।

କବି ତାର ଗୁରୁ

ବି ଶ କଲାଣୀ ରାଉତ
ତା,ରି ଆଶି େଷ

ବି ନୟ େହାଇଣ

କହି ଲି ତାହା,ୁ

େହ ମମତାମୟୀ
ଏ ଭାରତ ବେଷ

େହାଇअଛି ପରିଚି ତ ।୧୩।

େମାେତ ଟିେକ ଦୟାକର
େହ ମମତାମୟୀ

େଦଖି େଫସବୁ କ୍ ଚି ତ
ହାଟ୍ସଆପ୍ େଖାଲି

ା

ଦୟାଥିେଲ େଦବ ବର ।୧୦।

ହୁअନି ବି ବତ

ପଢି ନିअ ଥେର

ତ
ିକ

କବି ତା େଲଖିବା

ଇ
-ପ

ଆର£ କରି ବି

ଆ

ହ
ାନ

େଲଖି ଛି ତୁ ମକୁ ପତ ।୧୪।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଧରି ବି କଲମ

Aahwaan.com

133

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

ଗୁରୁରୁ ସାଜି ଲ

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭଉଣୀ େମାହର

କରୁନି ତୁ ମକୁ ପର
अଗପଜ
ୂ ା ତୁ େମ

େମା ହୃଦୟ ମେଧ

ସ!କ ଯୁଗ ଯୁଗର ।୧୫।

େଗାଟିଏ ରrରୁ

ନେହାଇ ଜନମ

କରୁନାହY େକେବ ପର
ପାହାଡରୁ ସୃwି

ନଦୀ ବହି ଚାେଲ

ସାଗରକୁ କରି ଘର
କରନାହY ମନ

କରି ନାହY େକେବ

କାହାକୁ ଆଜି ମଁୁ

ତୁ ମଠୁ େବଶି ନି ଜର ।୧୯।

ଉଣାେର ଭଉଣୀ

ମଁୁ ପରା अତି ନି ଜର ।୧୬।

କେର ନି େବଦନ

େତା ଭାଇ ନେରD

ଖଇରା अେଟ େମା ଘର
ତୁ ମରି ସାହେସ ଲÏି ମଁୁ ଚାଲି ଛି
ଗିରିବନ ନଦୀଜଳ

ଘଟିଯାଉ अk

ନ ଉଠୁ ମେନ ପାଚୀର ।୨୦।

ଯି ବନି ଦୂ େରଇ

େହାଇଯି ବି ମଁୁ ଦୁ ବଳ ।୧୭।

ଆେହ ଦୟାମୟ

ବି ଶର ଠାକୁ ର

କରନାହY େମାେତ ପର
अେନକ अଛkି

ସଜାଡି ବା କି ଏ ଜାେଣ

ମମତା ଭଉଣୀ

अଟkି ଗୁରୁ େମାହର ।।୨୧।।

େକହି ନଜାଣିkି

ଜାଣଇ େକବଳ ଜେଣ ।୧୮।

କବି କମଳ ନେରD ପସାଦ େବେହରା,

ା

ମନ େପାଡି ଗେଲ

ସତ ମଁୁ କହୁଛି

ତ
ିକ

ଭାqିବାକୁ ଘର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଠଲି େଦଇ ପାେଦ

ସବୁ ସେDହର

ଇ
-ପ

ସ!ାଦକ - େମା अନୁ .ାନ, ଆଳଦା, ଖଇରା,

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, େମା- ୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦,
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ଏଇ େବାେଧ େପମ
େସ अଛି େମା ଭିତେର
ମଁୁ ବି अଛି ତା' ଭି ତେର

ଜନGଜୟ ନାୟକ

େହେଲ ବି କାହY ବୁ େଝନି ମନ
ସେତ କି େଯାଜନ େଯାଜନ ଦୂ େର େସ ..
ନି ରିମାଖି ତା' ହରିଣୀ ଚାହାଣି
େମା ଠାରୁ େମାେତ ନି ଏ କି ଣି

ମାଦକତା ମେନ ଭେର,

ତା' ଲaାେବଣୀର କାଳି ମାେର

ପଣୟ ନି ଶାେର ଶି ହରି ଉଠଇ

ଛDିେହଇଯାଏ ପ#
ୂ  ଇDୁ

ପାହାkି ଆ ସପନେର..

ହସି େଦେଲ େସ ଗହନ ରାତି େର
ତାରାମାେନ ବି ଆଖି େଫରାଇପାରkି ନି ...

େମା अେqअେq ଆ,ି ଦି ଏ େପୟସୀ
ମଁୁ ଚାତକ ପରି

ଲାଜେର ବି ରହ ଫଗୁଣ େଫରି ଯାଏ,

ତା' ପୀତି ବରଷାେର ଭିେଜ

ମଧୁଝରା ଚାDିନୀ ଈଷାେର ଜଳି ଯାଏ..

ସପନ ରାଇେଜ ପାସାଦ େତାେଳ

ା

ମଧୁର ମି ଳନର ମି ଠା ଦାଗ ହସି ହସି ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସରଗପୁରୀର ପାରିଜାତ ସମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା अଗଣାେର ଫୁଟି େମାେତ ମହକାଏ େସ..
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ତରଳି ଯାଏ ମଁୁ ମହମ ସମ
ତା ପୀରତି ବହିy େର
ଦୁ ଇ ପାଣ ଏକାକାର େହଇଯାଏ
ହଜି ଯାଏ େମା अ`ିତ¤
େପମେବଦୀର ଯକୁ େର..

ସି Dୂରା ଫାଟିେଲ

ନି େରାଳାେର ଗୁମୁରିକାେD

ସପନର ନୀଡ ଭାqିଯାଏ

ନି ଜ ସହ ନି େଜ କଥାହୁଏ

ନି ମିଷେକ ମଁୁ ହାରି ଯାଏ

अଭିମାନର ଆୟୁଷ ବେଢ

ମଁୁ ତୃ ଷା^ ପଥିକ ସାେଜ

ମୁଠାଏ ବି ଶ¤ାସ ବିବାର ରାହା େଦଖାଏ..

ମରୁମରୀଚି କା ପାଇଁ..

ତା' ପତୀgାେର ସବୁ ଋତୁ

େଯଣୁ ମଁୁ ଜେଣ େପମି କ

େପମର ଫଗୁ େନଇ ଆେସ

େଫରି ବା ବାଟକୁ ଚାହY ବିବି

ଭାବନାେର ଭିଜି ଯାଏ ତନୁ ମନ

େଯଣୁ େମା େପମ

ପୁଣି ଆଶା ସବୁ ଝରିପେଡ

ଜନGଜନGାkରର ବtନ..

ତ
ିକ

ା

ପ#େମାଚୀ अରଣ ପରି ..
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ତଥାପି ହାରି ବା େମା ଜାତକେର ନାହY

ଇ
-ପ

େଗାପୀନାଥଜୀଉ ସରକାରୀ ଉzବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତସି ଂହପୁର, ୯୩୩୭୮୦୦୫୬୫
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କ,ାଳ
ଶନ
ୂ ତାରୁ ଝେର ଶ¢
ଶ¢ରୁ ଜଂଜାଳ

ରାେଜD କୁ ମାର
ବି େଷାୟୀ

ଜଂଜାଳେର ଜଂଜାଳେର

ଭୁ ଂଜି ବାକୁ ନାହY େବଳ

ଚଉପାଶ େଘରି

ଥାଇ अନy ଥାଳ

ତଥାପି ମନେର ଭୟ

ଭାେଗ ନାହY ପି ଇବାକୁ

ସବଦା ଉÐତ

 ର ଶୁପୁତ ଜଳ...
ନି ଝର

କାେଳ େକ ମାରୀଚ ସାଜି

ତଥାପି େମ«ାଏ ତୃ ଷା

ଘଟାଇବ gତି ।

ପି ଇ ପି ଇ ବି େଦଶୀ ଗରଳ ।

କ,ାଳ अଭି Ìା କେର

ଏ କ,ାଳ

ଗାଇବାକୁ ଗୀତ

ସାଜି ରାଜେନତା

େକେବ େକେବ

େଖଳୁ ଛି କେÅଇ େଖଳ

ବାରମାସୀ ଚେଢଇର ସୁେର

ଭୂ ଲି ମଣିଷତ

କି  ସି ଏ ଛDା ପରା

ପି `ଲ, ବtୁ କ, ଛୁରୀ

ସ ାଥ ଶୀକୁ ଳି େର...

ଧାରୁଆ ଭୁ ଜାଲି

ଚି ହyାକୁ अଚି ହyା ପୁଣି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାଜୁ ଛkି ରgାକ^ା
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େଭାକ ବି Ñି ବି Ñି

କବି ରବି ବଳେଦବ

ଜାଲ ପାତି ବା େକୗଶେଳ

େଫରି ଆସ େଫରି ଆସ

କୁ £ୀର କାDଣା କରି

ଏ କ,ାଳ ପାେଶ

ହୁଏ ବାଟବଣା ।

ଜୀବନାସ େଦଇ ତୁ ମ

େକବଳ େସ େଚପଟା କେଡଇେର

କାବ େଲଖନୀକୁ

ଚଟୁ ପରି ଘୁରିଘୁରି

ସେଚତ କରାअ ଏଇ

ସ¤ାଦ ଚାଖି ବାକୁ

अେଚତ କ,ାେଳ

ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଆଜି

ରଚି ଯାअ ଏ ମାଟିେର

अଦୃ ଶ ଆଂକାgା...

ନୂ ଆଁ ଶ¢ ନୂ ଆଁ ରୂପ େନଇ

କି  ଆଜି ଏ କ,ାଳ

ଭିନy ଏକ

अନୁ ତ େହାଇ

“ଜଗେତ େକବଳ"

ଇଟାଭାଟିର ନି ଆଁ ପରି

ଯାହାକୁ ପଠନ କରି

କୁ ହୁଳି କୁ ହୁଳି

େହେବ ନି େ ସେଚତନ

େଖାେଜ ବାଟ ମୁକୁଳି ବା ପାଇଁ

ଏ କ,ାଳ ପରି

ଦରେପାଡା ଇତି ହାସର

ଏ ମାଟିର

ପୃwା ଓଲଟାଇ

अସଂଖ କ,ାଳ.....।।

ତ
ିକ

ା

େହ ରାଜପିତ

ଇ
-ପ

େଖାଜୁ ଛି ରାଜପିତ

ହ
ାନ

ପଳାସପଲA ୀ, ଗnାମ

ଆ

ଦି ବ ପରାମଶ ପାଇଁ ।
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ସାହି ତ େମା ଜୀବନ
େଲଖୁଛି େଲଖୁଥିବୀ ସଦା କବି ତା େମା ସାହି ତ ଭାଷା...
ଜୀବନ ର ପତି ଟି ମୁହୂତ  େଲେଖ ସାହି ତ ପତି अଛି େମାର ଆଶା....!!

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ

ଜୀବନ ବାଟେର େକେତ େଯ ଝଡ଼ େବୖ ଶାଖୀ ତଥାପି ହାେରନି ...
ନୂ ଆ ସକାଳର େସଇ ସୁରୁଜ େହାଇ
ଦୁ ନି ଆେର ଦି େନ ରହି ବି କି ଜାଣିନି...!!
େଯେତ େଲଖିେଲ ମଧ କଲମ ସେତ ଆଉ େଯ ରହୁନି ...

ଚାରି ପାଖେର ଯାହା େଦେଖ େମା ଆଖି େଲଖି ବେସ େକେବ େସ ସେରନି ....!!

ଗୀତ େଯ ମଧୁର ବାଣୀ...
ହେସ ଆଜି େଦଖ େମା ପରି େବଶ ଧନ େହାଇ ଯାଏ ମା ଧରଣୀ....!!
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଲଖା େହାଇଛି େକେତ ପର
ୂ ଣ େପାଥି େସଇ କାହାଣୀ...
ାନ ବେଳ ସଫଳ ହୁଏ େସ େଲଖା अଛି ସାଧୁ ବାଣୀ....!!

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ମି ଛ କୁ େହ ଯି ଏ अସତ ବାଟେର ଯାଇ ସଦା ବି ଫଳ େସ ହୁअଇ ....!!

ା

େପମ ମୟ ଏଇ ସଂସାେର ସାର ସତ ଧମ ର େହାଇଛି େକେତ େଯ ଲେଢଇ...

ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା-ପାମରା ଜି ଲAା-ସୁDରଗଡ଼
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ମହାବି ଷୁବ ସଂକାkି
ସଉର ମାସର ପଥମ ଦି ନକୁ
କହି ଥାkି ସ,ରାkି

ବାସkୀଲତା
େଜନା

େମଷ ସଂକାkି ର अନ ନାମ ପରା
ମହା ବି ଷୁବ ସଂକାkି

l୧l

ଏହି ଦି ନ ଠାରୁ ଗୀଷG ଋତୁ ଆେସ

ମାତା ବୃ Dାବତୀ ଜଳଧାରା ପାଇ

ଝାnି ପବନ ବହଇ

ସୁଶୀତଳ େହାଇଥାଏ

ସୁରୁଜ,ୁ ପଣା େଭାଗ ଦି ଆଯାଏ
gୀର େଛନା େକାରା ଦହି l୨l

ଆଶୀବାଦ ଦି ଏ ସkାନମାନ,ୁ
ମନ:ାମ ପ#
ୂ  ହୁଏ

l ୪l

ନଡ଼ି ଆ କଦଳୀ ଦୁ ¸ ଦହି େଛନା

ଘଡି ବସାଇଣ ଥାkି

ପଣାେର ମି ଶାଇ ଥାkି

ଘଡ଼ି ର ମଧେର କଣାଟିଏ କରି

अqୁର ଆେପଲ କାଜୁ ମି ଶାଇଣ

ଜଳପ#
ୂ  କରି ଥାkି

ସୁମଧୁର କରି ଥାkି

l ୩l

l ୫l

ଠାକୁ ର, ପାେଖ ପଣା େଭାଗ ହୁଏ
ବtୁ ଜନ,ୁ ବା«kି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

l ୬l

ଆ

ପଣାେସବନ କରkି

ା

ପରି ବାର େଲାେକ ଖୁସି ମନାअkି
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ବି ଭିନy ାନେର ପାଟୁ ଆ ଯାତରା
େହାଇଥାଏ ଏହି ଦି ନ
ଦ ଯାତା ହୁଏ ଛଉ ନୃ ତ ହୁଏ
ହନୁ ମାନ ଜନGଦି ନ

l ୭l

ଝାମୁ ଯାତା ହୁଏ ପଣାସଂକାkି େର
ରଡ଼ ନି ଆଁେର ଚାଲkି
େଦବୀ,ର ନାମ ତୁ େର ଧରି ଣ
ଭr ପାରି େହାଇଥାkି

l ୮l

ହି Dୁ ନବବଷ ପାଳି ତ ହୁअଇ
ପଣା ସ,ରାkି ଦି ନ
ମDିର ଯାଆkି ପଜ
ୂ ା କରି ବାକୁ
l ୯l

ହି Dୁ ମାନ,ର ଉବର ଦି ନ
ମନ ଖୁସିେର ନାଚଇ
ବାର ମାସେର ତ େତର ପବ ହୁଏ
l ୧୦l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସିକୁ ବା«ିବା ପାଇଁ
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ସୁେଖ କଟିଯାଉ ଦି ନ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାtି ନଗର, େପାw /ଜି ଲAା : ନବରqପୁର.
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କିଏ ତୁେମ?
େମ?
ତୁ ଜହy େଟ କି ..?
େତା ବି ନା ଆକାଶଟା ଲାେଗ ଖାଲି ଖାଲି

ଲିଟୁ ନାୟକ

ତୁ ତାରା େଟ କି ...?
ମନ ଆକାଶେର େମାର େହଉ ଝି ଲିମିଲି
ତୁ ପରୀ େଟ କି .....?
େଡଣା ଝାଡ଼ି ବୁ ଲୁ ଥାଉ ମନ ଆକାଶେର
ତୁ ସାରୀ େଟ କି ....?
କୁ ହୁ କୁ ହୁ ଗୀତ ଗାଇ ବୁ ଲୁ ନି ରkେର

ମହକି ଲୁ େମା ଜୀବେନ ଆଣି ସାତ ରq
ତୁ ବହି େଟ କି ...?
ପଢି େଦେଲ ମନ େମାର େହଉଛି ଆନD
ତୁ ବଂଶୀେଟ କି ...?
ଓଠେର ରହି ଛି ସାତ ସୁରର ମୂ¡ନା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଯାହା ପାଇଁ ଏ ହୃଦୟ େହଇଚି ଦି ୱାନା

ା

ତୁ ସାଥିେଟ କି ...?
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କହି େଦଲା କଥା
କହି େଦଲା କଥା
ବହି ଗଲା ପାଣି

ଡା ନୀଳମାଧବ
କର

ଆଉ କି େଫେର
*
ବି ନା ବାଡ଼ବତାେର, ମନ େଖାଲି
ସବୁ କଥା କହି ପେକଇବା
େବେଳେବେଳ
ଲqଳା େହଇଯି ବା ପରି

*
अସଂଯତ କଥାସବୁ
ବାkି ପରି ,
ମୁହଁ େଫେରଇ ନାକ େଟକkି ସମେ`
କହି ବା େଲାକର ମଥାେର େଯମି ତି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

*

ା

ଚି ତାକୁ ଟା େହଇଯାଏ ଶ¢ସବୁ
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ଦି ହକୁ ଛୁଇଁଥିବା କଥାସବୁ , ଭୁ ଲି ହୁଏ ନାହY
ପେର େଯେତ ସେଜଇ େହଇ, ମୁହଁେର ରq ମାଖି
ମାଜି ମୁଜି କଥା େହେଲ ବି
କଥା ବଦେଳଇବାର, ସୁଧାରି ବାର େଚwା
ଖାଲି अନ ଆଖିେର ଧରା ପେଡ଼ ସି ନା
ବାkି ର ଗt ଯାଏନା,
ଆପଣାପଣିଆ େଫେରନା
*
ମନ ଭିତରର ଆବଜନାକୁ
ସମ`, ଆଗେର ନି ସଂେକାଚେର ବି େଛଇ
ନି ଜ ହାତେର ନି ଜ ଜି ଭ କାଟିବାଠୁ

ଟିକିଏ ସଂଯମ, ମାପିଚୁପି ଦି ପଦ
ଖୁସିର ନ େହଉ ପେଛ, ଦୁ ଃଖ ନ େଦଉ, େସ ଶ¢
ସହି େହଲାପରି , अନ ପାଇଁ, ନି ଜ ପାଇଁ
ନି େଜ ଶୁଣି ପାରି ଲା ପରି

ତ
ିକ

ା

େହଉ େସ ଶ¢

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

*
ଦୁ ଆର େଯମି ତି ବD ନ େହଉ
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କଥାସବୁ ପେର, ...
ବରଂ ସକାଳେଟ ପାଇଁ ରା`ା େଖାଲି ଗଲା ପରି
େସ ଶ¢ ସବୁ େହଉ
*
ନି ଜ ଶ¢ସବୁ କୁ ଘଷି ମାଜି , ତି ଆରି ,
अନମାନ, ପାଇଁ ପରଷିବା,
ଶାk ସମି ରେର େହଉ କି ଘୁ#େର,
େମାତି ବି େଛଇବା ପରି ,
ଆପଣା ମହତ ଆେପ ରଖି ବା ପରି
***

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ,
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ହ...
...
ହଁ କୁ ହ
କାହYକି.......?
ଏ ସୁDର େକାମଳ ମନକୁ

େମା, ପତି ଛବି ......
ଯାହା ତୁ ମ ହୃଦୟେର

ଭୁ ଲି ପାରି ବ ଆମ େସ
ମି ଠା,
ଆଳାପ ....।
ଯାହା ଏେବ ବି
େମା' କାେନ ବାଜୁ ଛି ।
କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ମର ଏ

ବାtିେଦବି ଏ ପାଟିକୁ,
ଖବର ପାଇବନି ମ`ି° ।
ବାସ୍ ଏତି କି କୁ ହ !
ତୁ େମ େମାର .....ମଁୁ ତମର......
ହଁ , କୁ ହ !
ତୁ େମ କୁ ହ !
ସyାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ, ଦି ତୀୟ ବଷ
ଗqାଧର େମେହର ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ, ସaଲପୁର

ଆ

କେଠାରତା ।

ତୁ େମ କହି େଲ, ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
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ଘର କରି କି.....

ତୁ େମ କୁ ହ !

ା

ତୁ େମ କ'ଣ ଭାqିପାରି ବ

କୁ ହ !

ତ
ିକ

ଓଢ଼ଣୀର ଆଳେର ।

ଏଇ ସମାଜ ଆଗେର ।

ଇ
-ପ

ଆଖିକୁ ,

କାେଳ ଭାଷିେଦବି େମା େପମବାରତା

ହ
ାନ

ନି .ୁର ଶି ଳାେର ଚାପି େଦଉଛ ।

ଉବ ପାତ
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ଦୃ ଢ଼ନି ୟ!
ୟ!
ମନ ଭାବନାେର ହୃଦ େଚତନାେର ଥାଏ େଯ ଦୃ ଢ଼ ନି ୟ,
ଶତ ପରାଜୟ େହାଇେଲ େଶଷେର ହୁଏ अkି ମ ବି ଜୟ।(୧)
େସ ବି ଜୟ ତାନ ଡି ିମ ସମାନ ବତାଏ େସ ବଳୀୟାନ,

अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ସବୁ ସମସାର ସମାଧାନ କେର ସତେର େସ ଗରୀୟାନ।(୨)
ଇତି ହାସ ପୃ.ା ହୁଏ ସୁସ¨ି ତ ତାହାରି ନାମେର ପୁଣି,
ପସି ି ପୁଣି ତ ବଢ଼ି ଯାଏ ଯଦି ମାେରନି େକେବ ଫୁଟାଣି।(୩)
ଦୃ ଢ଼ ନି ୟର ସହ କାଯ କେଲ अବସ£ାବୀ େଯ ଫଳ,
ବି ଫଳତା ପୁଣି अସଫଳତାରୁ ସମୟାନୁ କେମ ସଫଳ।(୪)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୃ ଢ଼ ନି ିତତା ମେନ ଭରି ଥାअ ତା' ସହ ଆତGବି ଶାସ।(୫)
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ଏଥିପାଇଁ ସେବ ଥିବା ଯାଏଁ ନି ଜ ଶରୀେର େଶଷ ନି ଶ¤ାସ,

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା:- ନୟାପଲA ୀ, ଭୁ ବେନଶ¤ର, ଓଡି ଶା।
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ମଁୁ ମାଠି ଆ କହୁଛି
अସହ ଗୀଷେମ ଭୂ ପୃ.େର େଯେବ
अଗyୀ ବଷା ବି Dୁ ପେଡ଼,

ରାଧାେମାହନ୍
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

କୁ £ାର ଭାଈ େମା େକେତ ଶରଧାେର
ନି ଜ ହାେତ େମାେତ ଗେଢ଼ । (୧)

ଝାnି ର ପଭାେବ ବାେଟାଇ ର ଗଳା
अତି େଯେବ ଶୁଖିଯାଏ,
େମା ପାଣି ଶରୀର ପାଇଁ ହି ତକର

େଦଖି େଶାଷ ଭୁ ଲି ଯାଏ । (୨)

ଏ କଥା ଭୁ ଲି ନ ଯାअ,
ଚି kି ବି ନ ଥିବ ତୁ େମ େଯ େମା ଜଳ

େମା ପାଖକୁ ଆସି ବାେଟାଇ ଭାଈ େମା

ପି ଇ େକେତ ଲାଭ ପାअ । (୪)

େଦେହ େଦେଖ ଥା ପାଣି,
ପି ଇ ତା'ର ତୃ ା େମ«ାଏ ଉଲA ାେସ

ବାେଟାଇ ଭାଈ େମା େତାେତ େର ଆଜି ମଁୁ

େମା େଦହୁ ଜୀବନ ଆଣି । (୩)

କେହ ମନ େଦଇ ଶୁଣ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟି େଗାଟି ସବୁ ଗୁଣ । (୫)

ା

ବଖାଣୁଛି େମାର ଶୀତଳ ଜଳର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପଥପାେk ଜଳ େମା େଦେହ ଶୀତଳ

Aahwaan.com

148

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େପଟ ଥା େହବ ପି ଇବୁ ଯଦି ତୁ
େମା େଦେହ ପାଣି ପୁେରଇ,
ବଦ୍ହଜମି ଓ ଏସି ଡ୍ େରାଗର
ସମସା ଯି ବ ଦୂ େରଇ । (୬)

େମା େଦହ ପାଣି େତା େଦହକୁ ଜରୁରୀ

ହରେମାନ୍ ନି ୟkି ତ,

ମି େନରାÒ େଦଇଥାଏ,

ଠି କ୍ ହୁଏ େମଟାେବାଲି ଜିମ୍ କି ୟା

େତା େଦହରୁ ଥା କାଶ େଯ ନାନାଦି

ଜାଣି ମନ େହବ ପୀତ । (୭)

େରାଗ ହରି େନଇଥାଏ । (୯)

େମା େଦହ ପାଣିେର େରାଗ ପତି େରାଧ

େକବଳ େସତି କି ନୁ େହଁ ନର େମାର

ଶrି ଥାଏ ଭରପୁର,

ଆଉ अଛି େଗାେଟ ଗୁଣ,

େମା େଦହର ବି େଶଷତ¤ ପାଇଁ ପାଣି

ମଁୁ 'ମାଠି ଆ' କେହ େଶଷକଥା େମାର

अଶୁତା ହୁଏ ଦୂ ର । (୮)

ମନ େଦଇ ଟିେକ ଶୁଣ । (୧୦)

ଖରାେର େମା ପାଣି େତାେତ अଂଶୁଘାତ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଳଛେତ େଶାଭା ପାଏ । (୧୧)

ଇ
-ପ

େତଣୁ ଖରାଦି େନ ବି ଭିନy ାେନ ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

ବି ପଦୁ ଉାରି ଥାଏ,
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କି  ତୁ ହି ନର ଖରାମାେସ ଥା
ପାଣିତକ ପି ଇଯାଉ,
େସଥିପାଇଁ ପରା ଘେର େତାର ଫି ଜ୍
ବବହାର କରି ଥାଉ । (୧୨)

ଯଦି ଓ ବା ଫି ଜ୍ ପାଣିଟା େତାହର
ପାଟିକୁ ଲାଗଇ ଭଲ,
େସହି ପାଣି ପି ଇ େପଟ ଗରମେର
େହଉ କି  କଲବଲ । (୧୩)

ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ପାଣି େମାର
ଥା େହାଇଥାଏ େବାଲି ,
ଶରୀରର କି ଛି gତି ନ ହୁଏ େତା

େଯେତ ପାରୁ ଦୂ େର ରହ,

କହୁଛି ମଁୁ ହୃଦ େଖାଲି । (୧୫)

ସତ କହୁଛି ନା ମି ଛ କହୁଛି ମଁୁ
ନି େଜ ଚି kାକରି କହ ! (୧୪)

ସତକ କରୁଛି େତାେତେର ବାେଟାଇ
େତାର େଦହ କଥା ଜାଣି,
େଶାଷ ଲାଗୁଥିେଲ ପି ଇେଦବୁ ମୁେD

ତ
ିକ

ା

େମା େଦହର ଥା ପାଣି । (୧୬)

ଇ
-ପ

अଧାପକ, ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ତାଳେଚର, (ଜି ଲAା : अନୁ େଗାଳ)
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େଦାଳପ#
ୂ ମା
 ୀ ଓ ରାଇଦାେମାଦର, ରାହାସ େକଳି )
(େଦାଳ ପଣ
ୂ ମ
ଋତୁ ବଦଳି େଲ ରଂଗ ବଦଳି ଯ଼ାଏ ଧରାବgେର

ପହA ାଦ ସାହୁ

ଆନେD ହସି ଉେଠ ପକୃ ତି ରାଣୀ ନବ ପଲ» େବ 
ଶୀତ ପେର ବସk ଆହା କି ମଧୁର ଫାÔୁନ ବାଆ
ଆa ବଉଳର ବାସନା ଚହଟି ଯାଏ ସାରା ଦୁ ନି ଆ 
ପଳାଶ ଫୁଲର ରଂଗ ଛଟା ଆହା କି ମନେଲାଭା
ଆସି ଛିେର ଆଜି ରqର ପରବ େଦାଳ ଯାତରା 
େହାଲି ନୁ େହଁ େସ’ତ େସyହ ଭରା ଭାଇଚାରା ପବ

-ାପର ଯୁଗର େସ’ତ କୃ  ଲି ଳାମୃତ ରqପସରା
ରାସ ରଚି ଥିେଲ ଶୀବନମାଳୀ କୁ େn କରି ଲୀଳା 
ରାଧା ସେq କଦa କାନେନ କରି ଥିେଲ େସ େକଳି
କୁ nବେନ ନାଚି ଥିେଲ କୃ େପେମ େଗାପର ଗୁଆଳି 
େସ ନଈ ଆରପାରି େର ଝୁ ରି ଛkି େକେତ ରାଧା ରାଣୀ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ରାଧାକୃ ,ର अପବ
ୂ  େସହି अେଲୗକି କ େପମର ଗାଥା

ା

ଯମୁନା ପୁଲିେନ ନଟ କରkି ଯେଶାଦା ମାଆର ମଣି 
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ଲତା ଗହେଳ ଆହା କି ସୁDର େସ ରାସଲୀଳା ବବା
ଯମୁନା ଘାେଟ କଦa ଡାେଳ ଲୁ ଚି ବସି ଥାkି େଗାପ ନDନ
ହଟହଟା କରି େଗାପବାଳା,ୁ କରି ଛkି େକେତ ବÄ ହରଣ 
କଦa ମୂଳିଆ, ବା, ଚୂଳିଆ େସ େଯ ରାଧା ମନ େମାହନ
ବା ସଂେଗ ଗାଈ ପତି gୀତ ଶୁଣିବାକୁ ତା, ବଇଁଶୀ ଶୁନ 
ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ େଦାଳ େମଲଣ ପା େଦାଳ ସଭିଏଁ ଜାଣ
େଦାଳ ବି ମାନେର ଶୀରାଧା େଗାବି D କରିଥାkି ପରିଭମଣ 
ଭଜନ, କୀ^ନ ସଂେଗ ପୁଣି ପ#
ୂ  ାହୂତୀ ଦଧି ହାି ଭଞନ
ଗାମ ପରି କମା କରି ରାଇ ଦାେମାଦର ରଖkି ଭକତ ମନ 
େଦାଳ ମପେର େଦଖ ରାଧାକୃ ,ର ଯୁଗଳ େପମ
ପି ଚକାରି ସଂେଗ अବି ର ରଂେଗ अମୃତ ମୟ େସ ମି ଳନ 

େଦାଳି ମାଳkି େଗାପନାଗରୀ ରାଇ ଦାେମାଦର ଝୁ ଲkି େଦାଳି 
ଆସି ଛିେର ଆଜି ରqର ପବ େହାଲି େଖଳି ବାକୁ ସଜବାଜ

ତ
ିକ

ା

ତରି ବାକୁ େହେଲ ଭବ ସାଗରୁ େସହି ରାଧାକୃ  ନାମ ଭଜ 
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ଫାଲଗୁନ ପ#
ୂ ମା େମଲଣେର ରାଧାମାଧବ, ରାହାସ େକଳି

ଇ
-ପ

ନୂ ଆଦି ଲAୀ

ଆ

ହ
ାନ

(େଫାନ୍ ନଂ. – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬)
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ନି ରସିତ ଯାତା
ତୁ େମ ଗଲ େଯ ଗଲ,
େମା ଭିତେର ତମକୁ କାହY ଛାଡି ଗଲ

अନସୂୟା ପା

अପକାଶ ଯଣାେଟ େହଇ
ଜୀବନକୁ ଜି ହାହୀନ କଲ।

ତୁ େମ ଯଦି ଗଲ, ପୁରା ଗଲନି ,
ବି ାପି ତ କି अନୁ ବାଦେଟ େହଇ କାହYକି ରହି ଲ
ନାଗେଫଣୀର େଦହେର

ହାଡେର ରrେର ଧମନୀେର
ଶି ଥିଳତାେର ଉଷGତା ଭର
ତୁ େମ ମଁୁ ଭିନy ର ଭି ନy ରାଗ ଭିନy ଋତୁ ଚକ
େଯଉଁଠି ନଥାଏ ହାରଜି ତ୍ େଖଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଭାବନାେର ସ କ}ିତ ସହର।

ା

େକବଳ ଥାଏ କ}ନାେର ବି େଭାର,
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ଚDାେଲାେକ ଭିଜା ଭିଜା ହସର ବଳୟ
ତୁ େମ ଆସ ନି ଃଶ¢େର ସହର େଶାଇବାପେର
ପତkେର ଆେବାରି ନିअ अଧା ରାତି
ସ ପନୀଳ କରିଦି अ ଶବରୀର ପରି ପାଟୀ
ମନ ଉେଡ ପଜାପତି ପରି अସୂଯ ଆକାେଶ
େଡଣା ଝାଡି ଆକତାମାକତା େହବାଯାଏ ।

ପgୀର କାକଳି େର ଆଖି େଖାେଲ
େଦେଖ ବା`ବତା ଡାକୁ ଛି ହାତ ଟାଣି
ଉଠ େକେତେବଳୁ ରଜନୀ ଗଲାଣି େତାେତ ଛାଡି
ତୁ ଆଉ ତୃ ା ତଟିନୀକୁ େଳ ନେଖାଜ ସ!କର େଲଉଟାଣି

େକଉଁ େବଖିଆଲି अନି ମkି ତ अତି ଥି।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୁ ଲା, ସaଲପୁର, ୭୬୮୦୧୮
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େସ ପଳାୟନ ପ¦ୀ अtାରେର ଥିଲା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

154

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ବା େଣାନGଖୀ େଚତନା
ଖୁବ ଆକଷତ କେର...
अତି ନି କଟରୁ ପାଇବାର अଭୀପ୍ସା ।

ସେkାଷ କୁ ମାର
ରାଉତ

ବି ଚଳି ତ କେର...
अଭିଳଷିତ ଶର अନୁ ଭବ ।
ବି େମାହି ତ କେର...
କ}ନାର େରଖା,ିତ ଛବି ।
ପୁଲକି ତ କେର...

ମାଦକତା ଭରା gଣର େବାଧ ।

ଉଷG ନି ଶାସର ଶି ହରଣ ।

ଆକୃ w କେର...

ବି ଲୀନ କେର...

ହୃଦ Dନର Dିତ ଶୀ# ଶ¢ ।

अ ସଂାହୀନ େରାମାର ଉପଲÀି ।
ଆଉ ....େଶଷେର .....
ନି ବା ପନ ହୁଏ...
ବାକୁ ଳି ତ କାୟା କାମନାର ପେ¨ାଳନ ।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ନି ବା ପି ତ ପାୟ अତୀDି ୟ େଚତନା ।

ା

अନୁ ଭବ ହୁଏ...

ହ
ାନ

େକDାପଡା, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ଭାମ ଭାଷ – ୭୦୦୮୦୩୯୪୮୪
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େଫରିଯିବ ତୁେମ???
େମ???
ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଇ¡ା ନାହY ତୁ ମ ମଳୟକୁ
େକମି ତି େଯ ଛାଡ଼ି ଯିବ ତୁ େମ ?

ସDୀପ େଶଖର

ଏେବ ଏେବ ପରା ଆସି ଥିଲ େବାେଧ
ଏେବ ପୁଣି େଫରି ଯିବ ତୁ େମ?
ଲଂଘନ କରି ଲଜା gୀତି ଜ ମଁୁ

େଯୖ ାବନ ମହାସାଗେର,

ପୀତି ନି େବଦନ କେର

ଶି ହରି ତ କରି ଏ ପାଣ ପୁଲକ

ରେସାବ ସାରି େଫରି ଯାअ କାହY

ବି ଦାୟ କି ମାଗିପାେର?

ତୃ ା କି अ}େର ମେର?

େଦଇଛ େଯ େକେତ ରମ ଉପହାର

େକାକି ଳ କାକଳି ଆମ ବନେର

ବି ନିଦ ରଜନୀ ପୀତି ର ଆସର,

ନି ଃଶ¢ ତ େହାଇନାହY,

ରସସି r କରି କାୟା କେଳବର

ତରୁପଲA େବ କଳି କା ସ£ାର

ଭାqିଛ େମାହର ମଯାଦା ପାଚୀର।

अବେଶଷ େହାଇନାହY।
ତୁ ମ ବି ନା ଧରା ଲାେଗ ନାହY ଧରା
େରୗଦ ଦ¸ କାଳ ଆେସ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ମ अେk କାଳ ଗାେସ।

ା

अାତ କି ତୁ େମ କୀ^ କି ରୀଟିନୀ
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କାହY ମାଗ ତୁ େମ ବି ଦାୟ ଧରାରୁ
ରହି ଯାअ କି ଛି ଦି େନ,
ପି ଇବାକୁ ଦି अ ତୁ ମ ରୂପାମୃତ
କାହY େଫରି ଯିବ ତୁ େମ?
ନୁ େହଁ ମଁୁ अgୟ େଲଖିବି ତୁ ମକୁ
ଫଗୁଣର େଶଷ ଚି ଠି,
"େହ ଫଗୁଣ ତୁ େମ ଗଲା ପେର ପେର
अେନକ ଯାତନା ଏଠି "
ମନତ ଭରି ନି ହୃଦୟ ପୁରିନି
ମଧୁଲୁÀ ମଧୁବେନ,
ଏେବ ଏେବ ପରା ଆସି ଥିଲ େବାେଧ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଯୁ : ୟୁେକନ୍ ବନାମ ଋଷିଆ
େୟ େକଉଁ ଭବତା
अବା ସଭତାର ଦି ବ ବି କାଶ ?

ଦାସି ପଧାନ

ସଂକୀ# ସ ାଥ ନି ଶାେର
ଯୁ େଖାର ରୁଷିଆ ମସଗୁଲ-ମାରଣାÄ ବି ମାନ ଉଡାଣେର;
ଆଜି ର ପଶyବି ଶ୍ଵ ପରି େବଶ ନି ୟଣ,
ଆଭୂ ବନ ଭାତୃ ତ ଭାବ—

ଶାkି ମୁଖା ଚୁ ଡାk ଚୁ rି, ଏଠି କ’ଣ
ଚୁ aନ ଦି ଏ, अଗିy ସ ମି ଶାଇଲେର?
ନା ମାରଣାÄ ବି ମାନ ଉଡାଣେର??
ଚରମ ବୁ ିମାନ ବବରତା, ଧଂସ କରିଚାଲି ଛ,
ମଣିଷପଣିଆକୁ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସାବଭୗମତର ଉ^ର ଦାୟି ତେବାଧକୁ ।୦୧

ା

ସୁସଭ ଦାୟାଦ
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ୟୁେକନ୍ ସହର ସହେର
କୁ ଢକୁ ଢ ନି ରୀହ ମୁvାର,
ଚତୁ ଦଗ ତାହି ତାସି ତ ଚି sାର ;
ଭୟ,ର ଯୁ
ବି ଭୀଷିକାର ସଂକୀ# ସଂହାର ।
ଆଜି ଧରାଶାୟୀ
ସୁେଶାଭିତ ରା`ାଘାଟ, ରସ-ରାସାୟନ
ମନୁ ଷ ମାନ-ମୂଲେବାଧ अନୁ .ାନ ।
अେଶାଚନୀୟ ଧଂସର ଆକମଣ ତାେବ
ଧଳ
ୂ ି ଓ ଧଆ
ୂ ଁେ ର ଧ ଳ
ୂ ି ସାତ୍
ଆଖି ପି ଛୁଳାେର ସୁମେନାହର

ସ¤ା¡D ଜୀବନ କରୁଛି ସ,} ସଂଘଷ ,
ସ ାଭିମାନକୁ ବାଇ ରଖି ବାର ଶପଥ ଉsଷ ।
ଶସ ସୁଫଳା ୟୁେକନ୍ ଦୁ ଗେt ଗtଉଛି ;
ଯୁର ବାରୁଦ ବି ଧ` ଗtେର ,

ତ
ିକ

ା

େକାଳାହଳ ମୟ ସମୃ େଦଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େgପଣାÄ अବି ଶ` अଗିy େର ଦହନ କରୁଛି । ୦୨
ବଥ ସ ାଭିମାନ ପଶାପାଲି େର
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ସି ଂହ ଶାବକ େଗାଟି ସାଜି -ରୁଟି େଖାଜୁ ଛି ପାଣ ବି କଳେର।
ନା ଜଳ ନା ଆଲୁ अ।
କୁ କୁ ର, ବି ଲୁଆ, ଶାଗୁଣା ବି ନାକ େଟକି େଲଣି
ଏତାଦୃ ଶ ବବରତାକୁ ।
ମୂଲବାନ ମଣିଷର ଜୀବନ
େବୖ ଷୟି କ ବି ାନ ଆଧାରି ତ ାନ
କଳୁ ଷିତ କଳ, ଫଳକେର େଲଖୁअଛି अମାନବି କତାର ଇତି ହାସ।
ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜି ହଜି ଯାଏ ଦି ନୁ ଦି ନ।
ବି ଶ ସମୁଦାୟ `À ଚକି ତ।

ତୃ ତୀୟ ବି ଶଯୁ ଆଶ,ାେର
ଆଶ,ିତ ପୃଥିବୀ ।
ମୃତୁ ଭୟ ଭୟ,ର ।
ରୁଷିଆର ଭୟା^ ଯୁାÄ ମାଡେର

ତ
ିକ

ା

ଭୁ ଷୁଡି ଯାଇଛି ଦ£। ।୦୩

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବୃ gର ପାରି ଲା ପତ ସଦୃ ଶ
ଆକମଣେର ଉଡୁ ଛି ନଭୁମି अ*ାଳି କା ।
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ସବୁ ଜ ଆ¡ାଦି ତ
ଘନ ସବୁ ଜି ମା େଘରା ଦେ¸ ଫିକା ଫିକା।
ୟୁେକନ୍ ନଗର କାkି ;
अଧୁନା ବି ବ# ପାଂଶୁଳା ବି ବ^ତ ଭଗy େସୗଧ ମେନ ଭେର
ଉତ ମରୁଭୂ ମି ଭାkି ।
ସ,ୁ ଚି ତ ସୁପଶ` ପଥ।
ଥମୁନାହY ହି ଂସାକା।
ଶାkି ର ମାେହାଲ ମାଗକୁ ଆେବାରିअବେରାଧ କରିଛି କୂଟେନୖ ତିକ ପାେଚରୀ ।
‘ନାେଟା’ ନି ରବ ଦଶକ।

ଧୃତରାw ମୁକ ଦରବାର !! ।୦୪

ଯୁର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହୁଏ ଇତି ହାସ କେହ

ତ
ିକ

ା

ସୁନାର ଶନ
ୂ ସମwି ନି ିତ ମାତ, ପାଉଁଶ ମୁଠାଏ।
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‘ଜାତି ସଂଘ’ ଶବ ସବାରୀ ମୁvାର--

ହ
ାନ
ଆ

ମାନ अବା ନ ମାନ େହ ନି ରଦୟ ନି ଭୟ !! ।

ଇ
-ପ

ବି ଜୟ େହଉ କି ପରାଜୟ;
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ଶGଶାନ ଶବ ଉପେର ବି ଜୟ ପତାକାର ମାେନ କଣ?
ବି ଶ ଭବି ଷତ ପୀଢି କୁ କି ଉ^ର ତୁ େମ େଦବ??
େହ ସୁହୃଦ୍ ବି ଶ¤ବାସୀ !
ଭବି ଷତ ସମୟକୁ —କହି ବ କି ,
ଆେମ ସବୁ ନୀରବ ଦwା!!!
ନା ନି ରେପg ବାଦୀ ?------ବD େହଉ ବD େହଉ ବି ରୁ ଯୁର
ବାରୁଦ ବି ଷାଦ।
ଭାqିଯାଉ ମମତର अବି ଶାସୀ ବାଡ,
େଫରି ଆସୁ ଶାkି -େମୖଇତୀ-ମାନବ ପୀତି ଜାଗରି ତ େହଉ େସyହ, ମମତାର ଭାବ;

ତ
ିକ

ା

ସାହି ତ ସ!ାଦକ ,

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ହସି ଉଠି ଗାନକର, ବି ଶ େପମ ଗୀତି େହ ବି ଶ ବାସୀ !!।୦୫।*******

ଇ
-ପ

ଉପାk ସାହି ତ ସଂ:ୃତି କ େସବା ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗଞାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୦୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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ପଶyେର ଈଶର?
ସତ କୁ ହ; ତୁ େମ ବି କୃତ ନା ନି ରାକାର?
ତୁ େମ ରୂପର ରାଜକୁ ମାର ନା ଗୁଣର ଗଜପତି ?

କୃ ଚD ବାରିକ

ତୁ େମ େବେଳ େବେଳ अw ରହସ ମେନ ହୁअ
ତୁ େମ ଭrିର ଭିକାରୀ ନା अନାଦୃ ତ ସ!^ି?

ଯଦି ତୁ େମ ଜଣାଶୁଣା ଧମ अଧମର ପତg ବrା;
କି  କାହYକି େଦଲ ଏେତ ସବୁ ଧମର ବି ି ବା^ା?
ମଣିଷ ଧମକୁ ଘୃଣା କେର ନା ମଣିଷକୁ ?

ତୁ େମ େଚତନାର େଚୖ ତନ ନା ଶି gାର ଚାଣକ?
ଉପନି ଷଦର ଉପାସକ ନା େବଦର ବି େଶଷ?
ତୁ େମ ସମୟର ସaାଦ ନା ପରିିତି ର ବି ବାଦ?

ହ
ାନ
ଆ

ତୁ େମ ଆଧୁନିକ ପତି ଛବି ନା ପ`ରର ପତି ମ^
ୂ ୀ?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନୀୟତି ର ନୀରବ ଦଶକ ନା ପକୃ ତି ର ପ#
ୂ  ପରି ଚାଳକ?
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ତୁ େମ अଭାବର ପ^
ୂ ନା ଦାନେର ଶାkି ?
ତୁ େମ େମାହର ମେହାଦଧି ନା ତାଗର ସମାଧି ?
ତୁ େମ ଆତGାର ସÐତି ନା ଶରୀରର अବଧି ?

ତୁ େମ େବାେଧ କ}ନାର କେÅଇ!
ତୁ େମ ଭାବେର ବି କି ହୁअ ନା अଥେର?
ତୁ େମ ପୁ`କ େଲଖାେର ନା ଆ^ ଆକାଂgାେର
ଠି କ୍ କରି କହି ବ! ରହି ଲି अେପgାେର ..

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ରଜି ବ, ବା,ୀ,କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗାେଯାଗ: ୭୩୭୦୧୧୦୦୬୫
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ପାଦ ଶ
ଶୁଣିଥିଲି ଦି େନ ରାମ ପାଦ େଶ
ପୁନଜ
 ନG େନଲା ଶି ଳା

କଲାଣୀ ଦାଶ

ଥିଲା େସ अହଲା ମହାପତି ବତା
ଦି ବ ସୁDର ସୁଶୀଳା
େବଶୀ ଇଛା ନାହY ଆଶା େମା ଏତି କି
ଶ ତୁ ମ ଥରକ
ପାରି ବିନି େହଇ अହଲା ତ କି 
ଜନG େହବ େମା ସାଥକ

ମୁଢତା ମି ଥା ର ଭାର
ପାଦତେଳ ତୁ ମ ସବୁ କୁ ଛି अଛି
ନାହY କାହାକୁ େମା ଡର
अହଲା ନୁ ହଁ ମୁ ରାମ ନୁ ହଁ ତୁ େମ
ଚାେହଁ ନା ଧନ େପୗରସ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ବହGପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ପାଇବାକୁ ତୁ ମ ପାଦଶ

ା

େଲାଡ଼ା ନାହY କି ଛି ଚାେହଁ ମୁ ଏତି କି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତୁ ମ ପଦେଶ ଚାଲି ଯାଉ େମାର
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ପୁରୁଷାକାର
ପୁରୁଷର ସଂା କ’ଣ ?
ଏେବ ବି ଏ ପଶyବାଚୀ

ଡଃ ମେନାରnନ
ବି େଷାୟୀ

େମା ନି ଷି ନି ଥର ପାkେର ।
େବାଧହୁଏ େମା ଜୀବନ ଉପତକା
ଆବି °ୃତ େହବନାହY
ଏେବ ବି अେପgମାଣ କଲaସ
କି aା ଭାେ:ାଡ଼ାଗାମାର ସ¤ପyେର ।

କି  ଏ ବrିତ¤ ବି କଳାq
ଜୀବନ ଓ ଜୀବି କା ପଥେର ।
ବrିତ¤ ବି ହୀନ ସG mତି
ମୁଠା ମୁଠା େନଇ

ା
ତ
ିକ

ବହGପୁର ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ, ଭnବି ହାର

େମା:୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭

ଆ

-୦-

ଇ
-ପ

ଆସନy ସ¤ପyେର ।

ସyାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ହ
ାନ

ଏଠାେର ମଁୁ ବୃ ହନy ଳା
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ସଂବଲପୁରୀ
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ମୀ ସୁଶାk ସିଂ
ଗୁେଟ

ସରଲ୍,

ନି °ପଟ୍

,େସବା

ମେନାବୃ ^ିର

ଜୀବନ୍

ବି ତଉଥିବାର୍ ଭଗବାନ୍ େଲେଖ ମୁନୁଷ୍ େଟ अନ୍ ଆମର୍ ମୀ ସୁଶାk

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ସି ଂ । ଭିନ୍ ଭିନ୍ େଲାକ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କଥା କେହସନ୍ - ସବୁ େନତା ମୀ
ପଇସା ଲାଗି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ େବାଲି । େହେଲ ଏkା ଭାବ୍'ନା କଁା କରି ଆଏସି ?
େଯନ୍ ମାେନ ଏkା ଭାବୁ ଛନ୍ େସମାେନ ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ ଆା,ର୍ ସାଂେଗ ଥେର େଭଟ୍
େହଇ େଦଖୁନ୍ େତେହରୁ ଜାନ୍'େବ ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ ଆା,ୁ । ଗୁେଟ ସତ୍ କଥା ଜାନି
ପାର୍'େବ େଯ ଆମର୍ ମୀ ଆା ମୁଖ କାମ୍ େଲାକ,ର୍ େସବା ଆଏ । େସ ଦି ନ୍ ରାଏତ୍
ଏକ୍ କରି କରି େଲାକ,ର୍ େସବା କରିଚାଲୁ ଛନ୍ । େହଥିର୍ ଲାଗି ତ अସହାୟ େଲାକ୍

ପାସ୍'େକ ଯାଏସନ୍ ।କାରଣ ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ ଆା,ର୍ ଉପ୍'େର ବି ଶ୍ଵାସ୍ अେଛ।
ଚି କିା େgତେର ହଉ କି ପାଠ୍ ପଢ଼ା େgତେର ହଉ ସବୁ େgତେର େସ େଲାକ,ୁ ସାହାଯ
କର୍'ସନ୍ । ସବୁ େବେଲ େସ େଲାକ,ର୍ େସବାଥି अଛନ୍ । େଯନ୍ ମାେନ କହୁଛନ୍ େସ
ରାଜନୀତି କର୍'ବାର୍ ଲାଗି େଲାକ,ର୍ େସବା କରୁଛନ୍ େବାଲି େସମାେନ ଭୁ ଲ୍ କହୁଛନ୍ ।
େସମାନ,ୁ ସମ୍'କୁ अନୁ େରାଧ୍ ଥେର ଭଲ୍ କରି ଚି kା କରୁନ୍ । ସତ୍ କଥା କେହବାର୍ େକ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଗେଲ େସ େସବା କର୍'ବାର୍ ଲାଗି ବଲି ରାଜନୀତି େକ ଆସି ଛନ୍ । ଇ ରାଜନୀତି ମାଧମ୍
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ମାେନ ତାକର୍ ବି ପଦ୍ ସମି ଆଁେକ ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ ଆା,ୁ େଶାର୍ କର୍'ସନ୍ अଉ ତା,ର୍

ଆ

ହ
ାନ

ଥି େସ େଲାକ,ର୍ େସବା କର୍'ବାର୍ ବହୁତ୍ ସୁେଯାଗ୍ ପାଇଛନ୍। । ଇ େଲଖା ଟା
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ରାଜନୀତି ର େଲଖା ନୁ େହ । େଯନ୍'ଟା ସତ୍ ଆଏ େସଟା େଲଖା େହଇେଛ। । ଇ େଲଖା
ଟା େସବାର୍ େଲଖା ଆଏ । ହୁଏତ ଇ େଲଖା ପଢ଼ି କରି ବହୁତ୍ अସହାୟ ଗରିବ୍ େଲାକ୍
ବି ଶାସ୍ କରି କରି ମୀ ସୁଶାk ସି ଂ ଆା,ର୍ େସବା ପାଇ ପାର୍'େବ अଉ ଇ ସମାଜ୍ ନୁ
ଆଗ୍'େକ ବଢ଼ି ପାର୍'େବ ।
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ିକ

ା
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େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
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ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

https://www.youtube.com/DrJyotiPrasadPattnaik

Aahwaan.com

170

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େମାହ
ଆତGଦଶନ, ବି ଚାରଶୀଳତା, ନି ବtିତ ଗହଣୀୟତା ରହି ତ ଏକ
ପାରି ବାରି କ ବtନ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାନସି କ ତୃ ି ପଦାନ ପବ
ୂ କ

ସାମାଜି କ କତବନି .ତାର ଦି ×ଶକ ଭାେବ ଭାବାେବଗ ସୃwି କରି ଥାଏ
ମନେର। େମାହେର ବtା ପାରି ବାରି କ ଓ ସାମାଜି କ କ^ବେବାଧତା
ପ,ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

ମଣିଷର ନି ଜସ¤ େଚତନାକୁ gୀଣ କରି अପାକୃ ତି କ, अେନୖ ତିକ ବି ଚାର
ସୃwି କରି ବାେର ଯେଥw ସହାୟକ େହାଇଥାଏ। େମାହେର େମାହି ତ
ମଣିଷ ଦି ଗହରା, ବି କାର ଯୁr ତଥା अମାନବୀୟ ଚରି ତ ପବାହ ପବ
ୂ କ

अସାମାଜି କ କାଯ ତଥା अନର gତି ସାଧନ କରି ନି ଜସ¤ ସ¤ାଥ ହାସଲ

अମାନବୀୟତାର ଚରମ ଶୀଷେର ପହାଇ କ^ବ, अକ^ବର ସା
ବହି ଭୁ ତ ପବ
ୂ କ
 ସ¤ାଥାt କରିଦି ଏ ଯଦ¤ାରା େସ କରୁଥିବା କମର ସଳନ
ରgା କରିବାେର अସମଥ େହାଇଥାଏ। अତଃ अେନକ ସମୟେର
ଦୁ ଃସରି ତି କ ଚରି ତ ପବାହ ଜନି ତ ସାମାଜି କ अମqଳ ସାଧନ କରି
ନି ଜର ବrିତ¤, ପରି ଚୟ ନw କରି ବାେର ପଛଘୁା େଦଇନଥାଏ
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ତ
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ା

େମାହି ତ।

ଆ

ହ
ାନ

େମାହ ଏକ ସାମାଜି କ ଚରିତ ଯାହାର ଘନତ¤ ନି ଭର କରିଥାଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କରି ବାେର ତି େଳ େହେଲ ଦି ¤ଧା अନୁ ଭବ କରି ନଥାଏ। େମାହ ମଣିଷକୁ

Aahwaan.com

171

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ!ୃ r ପାରି ବାରି କ ପବ
ୂ ଜ
 , ବି ରଧାରା ତଥା ପାର!ରି କ ଗୁଣ ପବାହ େଶୖ ଳୀ ଉପେର ।
େମାହର ଆନୁ ପାତି କ ଭିନy ତା େଦଖା େଦଇଥାଏ େଗାଟିଏ ପରିବାରର ବି ଭିନy ମଣିଷ,
ପାଖେର, ଯାହାର ଆନୁ ପାତି କ ଭିନy ତା ପରିଲgିତ େହାଇଥାଏ ଏକକ ବrି, ଜନG
ଚରି ତକୁ େନଇ ଯାହା େସମାନ, ପି ତା, ମାତା, ଚାରି ତି କ ଜି ନ୍ ଗତ ଗୁଣ ଉପେର ନି ଭର
କରି ଥାଏ। େକେତକ ବrି ବି େଶଷ, ପାଖେର େମାହର ପରି ମାଣ अତk gୀଣ ରହି ଥବା
େବେଳ अନ େକେତକ େମାହେର ବtା ନି ଜତ¤ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଥା’kି େକବଳ ନି ଜର
ପାରି ବାରି କ ସ!କ ସହି ତ। େମାହେର अt ମଣିଷ ଗୁଡିକ अେନକ ସମୟେର ନି ଜକୁ
ଜଳାnଳି େଦଇ ନି ଜ ପରି ବାର ସଦସ, ଉେvଶେର ଏେତ ଉଗକୃ ତ େହାଇଥା’kି େଯ
େସମାେନ େକବଳ ନି ଜକୁ ଏକ ପି ତୁଳା ଭଳି ବାଇ ରଖି ନି ଜ ପରି ବାର ତଥା ଜାୟା,
ସkାନ, ପତି ନି ଜ ପାଣ େଦବା ପାଇଁ ମଧ ପଛଘୁା େଦଇନଥା’kି । େମାହେର अt
ଏହି ଭଳି ମଣିଷ, ମାନସି କ ବି ଡaନା େଦଖିେଲ ଆଯ ଲାେଗ େଯ ସେତ େଯପରି

େଯଉଁଠି ତା'ର ପରିଚୟ ଏକ ମହା ମରୀଚି କା ସଦୃ ଶ େହାଇଥାଏ। अେନକ ସମୟେର
େସମାେନ ନି େଜ ଜଳି ଜଳି ପାରି ବାରି କ ବtନକୁ ଏମି ତି ସଳି ତ କରିଥା’kି େଯ
େସମାନ, ସବସ¤ ଏହି ସ!କୀୟ ମାନ, ଭଳି अନୁ ଭୂ ତି େଦଖିବାକୁ ମି େଳ अେନକ
େgତେର। अନ ପgେର େକେତକ ମଣିଷ େକବଳ ସାମାଜି କ ନି ବtତାକୁ ଆଖି ଆଗେର
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ା

ରଖି ପଥେମ ନି ଜସ¤ ବି ଚାରଧାରା ସହି ତ ବrିଗତ ଚରିତକୁ ସୁସ¨ି ତ କରି ବା ପେର କି ଛି
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େସମାନ, ଜନG େହାଇଥିଲା େକବଳ ଏହି ମାନ,ୁ ଉେ^ାଳନ କରି ଗଢି େତାଳି ବାକୁ

ଇ
-ପ

अଂଶ ପରି ବାର ପତି ନି େୟାଜି ତ କରି ଥା’kି । େସମାନ, ବି ଚାରଧାରା ଏକ ସମାkରାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େରଖାେର ପବାହି ତ େହଉଥାଏ ନି ଜ ପତି ଏବଂ ପାରିବାରି କ ବtନର ସଳନ ରgା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ।
େମାହ ଏକ ମାନସି କ ବି କାର ଜନି ତ ରାସାୟନି କ ପକି ୟା ଯାହା ମଣିଷକୁ अେନକ
କି ଛି ଶି gା, ଦୀgାେର ସଂଭୁ ସି ତ କରି ସ¤ାଥାt କରି େଦଇଥାଏ । େମାହି ତ ମଣି ଷ
ସବୁ େବେଳ अେଲୗକି କ ବି ଚାରଧାରା ପବାହ ତଥା अେଲୗକି କତା ଉପେର ଯେଥw ବି ଶ¤ାସ,
ଗୁରୁତ¤ାେରାପ କରି ଥା’kି । ପେତକ ସମୟେର ପାରି ପାଶ କ ସେDହ ଜାଗତ େହବା ସହି ତ
gଣ gଣ ନି ଜକୁ ଏବଂ ନି ଜ ପରି ବାର ପତି େକୗଣସି अସୁରgିତ ରହି ଥିବା अନୁ ଭବ
େହାଇଥାଏ େସମାନ,ର। େମାହ ମଣିଷକୁ अହରହ अଶାk କରି ରଖିବାେର ଯେଥw
ସହାୟକ େହଉଥିବା େବେଳ ଭବି ଷତ अସୁରgିତ अନୁ ଭବ େସମାନ,ର ଏକ ସହଜାତ
େଚତନା ଭଳି ପରିଲgିତ େହାଇଥାଏ । େମାହେର ବtା ମଣିଷ ସବୁ େବେଳ ବ^ମାନକୁ
ପତାଖାନ କରି ଭବି ଷ ବି ଚାର ରଖିବା ସହି ତ ସମ`,ୁ ଭବି ଷ ସୁରgା ନି ମେk
अେନକ ାନ ବା«ିଥା’kି । ପାରି ବାରିକ ସୁରgା ତଥା ଭବି ଷଦwା ବି ଚାର କାରଣରୁ ନି ଜ

अଣେଦଖା କରିବା ତଥା ପାରି ବାରି କ େଲାକ, ପତି अେଯୗrିକ ବି ଚାର ବାଢି ଼ଥା’kି ।
ଯଦ¤ାରା େସମାନ, ପରି ବାର େଲାେକ ମଧ ସ!ୃ r ମଣିଷଟିର େମାହକୁ ବୁ ଝି ନପାରି
େସମାନ, ପତି ବି ପରୀତମୁଖୀ ଭାବନା ସୃwି କରି ଥା’kି ମନେର । अଥାତ ନି ଜ ପରି ବାର
ପତି େମାହି ତ ଶୁଭଚି kକ ମଧ अନ ସଦସ, ଦ¤ାରା अେନକ ସମୟେର ଆେକାସର

ତ
ିକ

ା

ଶି କାର େହବାପାଇଁ ପଡି ଥାଏ । ଏହି ପରି ିତି କୁ ହୃଦୟqମ କରି ଉଭୟ ପg ଭବାkଭୂr
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ପରି ବାର ପତି ରଖି ଥିବା ପଗାଢ଼ େମାହକୁ ଲୁ କାୟି ତ ରଖି େସମାନ, ବ^ମାନକୁ ମଧ

ଇ
-ପ

କରି ବା ସ£ାବନା अତk gୀଣ େହାଇଥବା େବେଳ ପାରି ବାରି କ अଶାkି ଜନି ତ ଦୁ ଖୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାେର ଉଭୟ ପg ପgପାତି ତା କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥା’kି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଡaନାର ବି ଷୟ ଏହାକି ମଣିଷ ମନର अନାନ ଆନୁ ସqିକ ରି ପୁ ଗୁଡିକୁ କି ଂଚି ତ
ବି େଶAଷଣ କରି ବୁ ଝି ବା ସାମଥ ରଖିଥିବା ମଣିଷ ମଧ େମାହର ସାକୁ ଏେତ ସହଜେର
ବୁ ଝି ନପାରି ଜୀବନ अସଳି ତ अବାେର ବି ତାଉଥିବା ଏକ ଦୁ ଖଦଃ ପରି େବଶ େଦବାକୁ
ମି ଳିଥାଏ ଏକ େମାହି ତ ପରି ବାର ମଧେର । अଥାତ େମାହକୁ ବୁ ଝି ବା ତଥା ତାକୁ ସଳି ତ
କରି ପାରି ବାରି କ କତବ ପରି ଚାଳି ତ କରି ବା ଏେତ ସହଜ ନୁ େହଁ ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ
ପାଖେର ସ£ବ େହାଇପାରି ବ । େମାହକୁ ସମୀgା କରି ସଳି ତ କରି ଜୀବନଚଯାେର
अଂଗୀକାର କରି ଏକ ମାନବୀୟ ଚରିତ ପବାହ କରିବା ଏକ ଜଟିଳ ାନ । େତଣୁ
अଧି କାଂଶ ମଣିଷ ପାରି ବାରି କ େମାହେର अେନକ अସାମାଜି କ, अମାନବୀୟ ଚରିତ ପବାହ
ପବ
ୂ କ
 ନି ଜର ଗାରିମା ତଥା ପରି ଚୟ ନw କରି ବାେର େକୗଣସି େଚତନା ମୂଳକ ବି ଧି
ପବାହ କରି ବାେର ଯେଥw अସହାୟକ େହାଇଥାkି ଆମ ସମାଜେର । କି  େମାହକୁ
ସଂକୁ ଚି ତ କରି ମାନବୀୟ ଚରି ତ ପବାହ କରି ବାେର ସ!ୃ r ମଣିଷର ପରିବାର ତଥା

ସାଧାରଣ ାନ ଶନ
ୂ  ମଣିଷ, ଜୀବନ େଶୖ ଳୀ ଏକ ଭିନy ଢqେର ପରି ଳି ତ େହାଇଥାଏ ।
େମାହ ମଣିଷକୁ ାନଶୁନ କରି अବାଟେର ପରି ଳି ତ କରି ଥାଏ । େମାହ ଏକ
ପକୃ ତି ଦ^ ଚରି ତ ମଣିଷର ଯାହା ମାନସି କ `ରେର ସଂରଚି ତ େହାଇ ମ`ି°େର ବାପକ
ରାସାୟନି କ ପତି କି ୟା ସୃwି କରି ଥାଏ । େସହି ରାସାୟନି କ ପତି କି ୟା େହତୁ ମଣିଷର

ତ
ିକ

ା

େଚତନା ାନ ପଭାବି ତ େହାଇ ଆକୃ w ଭାବ ସୃwି େହାଇିଥାଏ । ଆକୃ w ଭାବ େକୗଣସି
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ସମାଜେର ବrିତ ବୃ ି ପାଇବା ସହି ତ ସମ`, ପି ୟଭାଜନ େହାଇ ପାରି େବ େବାଲି

ଇ
-ପ

ବ`ୁ, ପଦାଥ କି aା ମଣିଷ, ପତି େହାଇଥାଏ ଯାହା ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ ତାହାର ଘନତ¤

ଆ

ହ
ାନ

ସୃwି କରି ଥାଏ । େମାହ େକମି ତି ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ମଣିଷ ମନେର ସୃwି େହାଇଥାଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାହା ବୁ ଝି ବା କwକର ବାପାର େହାଇଥିବା େବେଳ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ କି ଂଚି ତ ାନ
ପଦାନ କରି ପାେର । ଉଦାହରଣ ସ¤ରୂପ ମା' ନି ଜର ନବ ଜନିG ତ ସkାନ ପତି େଯଉଁ
ଲାଳସା ସୃwି କରି ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନି ଜର `ନ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ବାକୁ ଳତା
ସୃwି େହାଇଥାଏ ତା' ମନେର ତାକୁ ସହଜେର ବୁ ଝି େହବ ନାହY । କାରଣ ତାହା ଏକ
ପାକୃ ତି କ ଆକୃ .ତା ଯାହାକୁ ଛାଡି େସ ବିପାରି ବ ନାହY । ସେତ େଯମି ତି ନି ଜର ସବସ¤
ହରାଇଲା ଭଳି ମାେନ େହଉଥାଏ ଯଦି େସ ତାର ସkାନକୁ `ନପାନ କରି ବାେର ବାଧା
ବି ଘy ସୃwି ହୁଏ । େସହି अନାବି ଳତାରୁ ସୃwି େମାହକୁ ପରି ତାଗ କରି ନି .ୁର ଭାବ
ପଦଶନ କରିବା େକୗଣସି ମା' ପତି ଏକ ମୃତୁ ସମାନ େହାଇପେଡ । ଏହା ଏକ ପାକୃ ତି କ
ଭାବାେବଗ ଜନି ତ େମାହ । ଏବଂ େସହି େମାହରୁ ଜାଗତ ତାର ମନେର ଆକୃ . ଭାବ
ମଧ େସହି ନବଜାତ ଶି ଶୁର ମନ ମାନସେର ପତି ଫଳି ତ େହାଇ ପରବତୀ ସମୟେର
ତାହାର ପେକାପ ସାବ` କରି ମଣି ଷକୁ ଏକ େମାହେର ବାtି ରଖିବାେର ସହାୟକ

ଏେତ ପଗାେଢାrି ପକାଶ କରି ଥାଏ େଯ ମଣିଷ ଏକ ରକମ ଜଡ଼ ପଦାଥ ଭଳି େମାହି ତ
େହାଇ ରହି ଥାଏ । େତଣୁ ସଂସାରର ସବୁ ମଣିଷ େମାହରୁ ବାଦ ପଡି ବାେର अସମଥ
େହାଇଥା’kି । ଏବଂ ସମୟକେମ େସହି େମାହ ମଣିଷକୁ ଏକ अତୁ ଟ ବtନେର ବାtି
ରଖିଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ମାନବି କତା ଶନ
ୂ  କରି ସମୟ ଚକେର ଭିନy ଦି ଗେର ପରି ଳି ତ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥାଏ ଯାହା େସ ନି େଜହY ବୁ ଝି ପେର ନାହY । େତଣୁ ସଂସାର ଏକ ବtନେର ବାtି
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େହାଇଥାଏ । କାଳକେମ େସହି େମାହ ବି ଭିନy ବ`ୁ, ପଦାଥ ସହି ତ ନି ଜସ¤ ପରିବାର ପତି

ଇ
-ପ

େହାଇ ଚାଲି ଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ ବା`ବ ାନ ପଦାନ କରି ବାେର अସମଥ େହାଇଥାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

କି ’ େମାହେର ବtିତ ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ अkଭାବ ସୃwି େହାଇଥାଏ ବା`ବି କ େସସବୁ
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ପାକୃ ତି କ ନୁ େହଁ । େମାହରୁ ଦୁ େରଇ ସଂସାରକୁ ଭିନy ଦୃ wିେର େଦଖିେଲ ଜାଣିେହବ,
ପକୃ ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ବା`ବତା କ’ଣ । କି  ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତାହା ପତି େକୗଣସି
ଆଗହ ସୃwି େହଉନଥିବା େହତୁ େପାକ ମାଛି ପରି େକାଟି େକାଟି ମଣିଷ ଜନG େହଉଛkି ,
କି ’ ନି ଜ ଜୀବନ ସ!କେର େକୗଣସି ାନ ପାଇବାେର ସମଥ େହାଇନଥା’kି । ମଣିଷ
ଜୀବନର ବା`ବ ାନ ପାଇବା ପେର ମଣିଷର େମାହ gୁ# େହାଇ ନି ଜର ପରି ଚୟ
ପାଇବାେର ସହାୟକ େହାଇ ପାରି ବ ଯାହା ପତି କାହାର ନି ଘା ନାହY କି aା େକୗଣସି ଆଗହ
ନାହY । କି  ମଣିଷ ନି ଜର ପାକୃ ତି କ ପରି ଚୟ ପାଇବା ନି ିତ ସ£ବ ଯାହା େକହି ଜାଣkି
ନାହY । େମାହ ଏକ अସାଧାରଣ ମାନସି କ ତତ¤ ଯାହା ଏେତ gୀଣ ଆେଲାଚନା, େଲଖା
ମାଧମେର ବି େଶ»ଷଣ କରି ବୁ ଝାଇ େହବ ନାହY । େମାହକୁ ସ!ୂ# ବି େଶAଷଣ, ବାଖା
କରି ବା ଏକ ବାପକ ବି ଷୟ ଯାହା ଏେତ ସାଧାରଣେର େହବା ସ£ବ ନୁ େହଁ । େକବଳ
କି ଂଚି ତ ାନ ସ¤ରୂପ ସ!ୃ r ବି େଶ»ଷଣଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଭାବାେବଗକୁ ପଭାବି ତ କରି

ଦୁ େରଇ ରଖି ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ନି ଜର ଜୀବନ େଶୖ ଳୀକୁ ସଳି ତ କେଲ ହୁଏତ ପକୃ ତ
ାନ ପାଇପାରି ଥା’kା ମଣିଷ ଯାହା ଦ¤ାରା ଏକ େପମମୟ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ େହାଇ
ପାରି ଥା’kା େବାଲି ଆମ अନୁ ମାନେର ଆପଣ, अନୁ ଭୂ ତି କ’ଣ .....??!!

ତ
ିକ

ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଗକୁ େପରଣା େଯାଗାଇବ େବାଲି ଆଶା କରି ଉପିତ ଆେଲଖଟିେର େମାହରୁ ନି ଜକୁ

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗnାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ବି ପAବୀ ଭଗତ ସିଂ
ପବି ତ ବୀରଭୂ ମି ଭାରତ ଯାହାର ପାଚୀନ ଐତି ହ ସଂ:ୃତି ,
େଗୗରବ ସaଳି ତ, େଯଉଁଠାେର ଜନG େନଇଥିେଲ ପଶୁରାମ, ରାମ ଓ
ବଳରାମ। େସହି ପନ
ୂ  ଭୂ ମିେର େଦଶେପମ ମାନବର ଏକ ମହନୀୟ
ପବୃ ତି । େଦଶେପମ ଏକ ଦି ବ େଚତନା। େଯଉଁ େଦଶ େପମେର
अgୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଉ- େହାଇ ଚବି ଶ ବଷର ସାହସୀ ଯୁବକଟିଏ ହସି ହସି ଫାଶୀଖୁ«େର
ଝୁଲି ସହି ଦ େହାଇଗଲା ତାର ନାମ ଭଗତ୍ ସି ଂ। ୧୯୦୭ ମସି ହା
େସÚaର

ମାସ

୨୭

ତାରିଖେର

ପnାବର

ଲୟାଲପୁର

ଜି ଲAା

(ବତମାନର ପାକି `ାନ) ବqାଗାମର ସvାର କି ଷନ୍ ସି ଂ ଓ ବି ଦାବତୀ

ଭଗତ୍ ସି ଂ େଜେଜବାପା अ¨ୁନ  ସି ଂ ଇଂେରଜ ଶାସନକୁ ଘୃଣା
କରୁଥିେଲ।

ତା,ର

ପଭାବ

ପି ଲମାନ,

ଉପେର

ପଡି ଥିଲା।

ବି େଦାହେର େଯାଗେଦଇ ସvାର କି ଷନ୍ ସି ଂ ଓ ତା,ର ଦୁ ଇଭାଇ େଜଲ୍
େଭାଗିେଲ। େସମାେନ ବDୀଶାଳାେର ଥିବା ସମୟେର ଭଗତ୍ ସି ଂ ଜନG
ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ଭଗତ୍ ସି ଂ ପଥେମ ଖାଲସା :ୁଲ, ପେର ଲାେହାରର

ତ
ିକ

ା

ଆଂେଗAାେବଦି କ୍ :ୁଲେର ପାଠ ପଢି େଲ। େସହି :ୁଲେର ମାଟି କୁ େଲଶନ
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େକାଳ ମନ କେଲ େଦଶ େପମୀ ସାହାସୀ ଭଗତ୍ ସି ଂ।

ଇ
-ପ

ପାଶ୍ କରି ବା ପେର ଲାେହାର ନାସନାଲ କେଲଜେର ପାଠ ପଢି େଲ।

ଆ

ହ
ାନ

େସ କେଲଜେର ବି ପAବୀ ଛାତ ସୁଖେଦବ ଓ ଯଶ ପାଲ, ସହି ତ ତା,ର
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ପରି ଚୟ େହଲା।
ଭଗତ୍ ସି ଂ ନବମ ପଢୁ ଥିବା ସମୟେର କାନପୁରଠାେର ବସି ଥିବା କଂେଗସ
अଧି େବଶନେର େଯାଗେଦେଲ। ୧୪ ବଷର ପି ଲାଟି ଇଂେରଜ ସରକାର, अତାଚାର ସହି
ନପାରି ପnାବର ବି ପAବୀ ଦଳେର ମି ଶି ପତି ବାଦ ଆର£ କରି େଦେଲ। େସ କହୁଥିେଲ
‘ରr ବଦଳେର ରr’ ନାସନାଲ କେଲଜର ବାତାବରଣ ଥିଲା େଦଶେପମ ଓ େଦଶଭrିର
ପରି େବଶ। ଏହି କେଲଜର ଉେvଶ ଥିଲା। ସ¤ରାଜ ଲାଭ ପାଇଁ କମୀ ତି ଆରି କରି ବା ।
ଏହି କେଲଜର ଛାତମାେନ ସରଳ ନି ଡାaର ଜୀବନଯାପନ ସାqକୁ ନି ଜ କାମ ନି େଜ
କରୁଥିେଲ।
ଦି େନ ଭଗତ୍ ସି ଂ, ଯଶପାଲ, ସାଥିେର ରାବି ନଦୀେର ସtା ସମୟେର େନୗକା
ବି ହାର କରୁଥିେଲ। ହଠାତ୍ ଯଶପାଲ କହି େଲ ଭଗତ୍ ଆେମ ଆଜି ଉଭୟ େଦଶ ପାଇଁ
ଜୀବନ େଦବାକୁ ପଣ କରି ବା। ଭଗତ୍ ସି ଂ ପତି ା କେଲ ଉଭୟ େଦଶ ପାଇଁ ଲଢି ବା,
ଜୀବନ େଦଇ

େଦବା। ଉଭୟ ବtୁ ,ର ରାବି ନଦୀର ଜଳରାଶି ଉପେର ପତି ା ଦି େନ ଫଳବତୀ
େହଲା।
ପରାଧି ନତାର ଶୃÛଳେର େଶାଇଥିବା େଦଶକୁ ଉଠାଇବ କି ଏ? ଭଗତ୍ ସି ଂ ଓ
ତା,ର କି ଛି ବtୁ ମି ଶି ‘କୃ  ବି ଜୟ’ ନାମେର ଏକ ନାଟକ अଭିନୟ କେଲ। ଏହି
ନି ଟକେର ଇଂରେଜମାନ,ୁ େକୗରବ ଓ କଂେଗସକୁ ପାବ ଭାବେର ବ#ନା କରାଗଲା।

ତ
ିକ

ା

ଏହି ନାଟକଟି ସରକାର, ବି େରାଧି େହଲା। ଇଂେରଜ ସରକାର ନାଟକଟିକୁ େବଆଇନ
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ଇଂେରଜ ଶାସନ କବଳରୁ େଦଶକୁ ମୁr କରି ବା। େଦଶ ମାତୃ କା ପାଇଁ

ଇ
-ପ

େଘାଷଣା କେଲ। ୧୯୨୬ ମସି ହାେର ଭଗତ୍ ସି ଂ ଏଫ.ଏ ପାଶ କରି ବି .ଏ େଶଣୀେର ନାମ

ଆ

ହ
ାନ

େଲଖାଇେଲ। ଏଠାେର ପସି  ବି ପAବୀ ଶzୀD ନାଥ ସାନାଲ,ର େସଥିେଲ अତି ବି ଶ¤`।
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ଶzୀD ତା, ବହି ‘ବDୀ ଜୀବନ’େର ଭଗତ୍ ସି ଂ, ବି ଷୟେର େଲଖିଛkି ।
ଭଗତ୍ ସି ଂ, ଛାତ ଜୀବନର ପ#
ୂ  େଛଦ ପଡି ଲା। ପି ତା କି ଷନ୍ ସି ଂ ବଡପୁअ ଜଗତ୍
ସି ଂ,ର ମୃତୁପେର େବାହୁଟିଏ ଆଣିବାକୁ ମନ` କରି ଥିେଲ। କି  ତାହା େହାଇପାରି ଲା
ନାହY। ଭଗତ ସି ଂ େଦଶ ମାତୃ କାର େସବା ପାଇଁ ବି ବାହ ବtନକୁ ଆେଡଇ େଦଇଥିେଲ।
େସ ବି ଭା ହୁअେk କି ପରି ? େଦଶ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବାକୁ ପଣ କରିଛkି । ବି ବାହ ବtନକୁ
ଆେଡଇ େଦଇ ନି େଖାଜ େହାଇଗେଲ। ପି ତା, ନି କଟକୁ େଲଖିଥିବା ଚି ଠିେର େଦଶ
ମାତୃ କାର େସବା ଥିଲା ତା,ର ପଧାନ ଆଭିମୁଖ। େଦଶଭr ପି ତା ଚି ଠିଟି ପଢି ଖୁସିେର
ଆଖିରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ନି ଗାଡି େଦଇଥିେଲ। କି ଛି ଦି ନପେର କି ଷନ୍ ସି ଂ ପୁତ ନି କଟକ
ଚି ଠି େଲଖିେଲ। େଜେଜମା, େଦହ ଖରାପ ଓ େତାେତ ବି ଭାେଦବାକୁ ବାଧ କରାଯି ବ
ନାହY। ଛମାସ ପେର ଭଗତ୍ ସି ଂ ଘରକୁ େଫରି େଜେଜମାର େସବା କେଲ ।
ଗqାନଦୀେର ବନା ଆସି ଥାଏ। େସ¤¡ାେସବୀ अନୁ .ାନ ସହି ତ ଭଗତ୍ ସି ଂ

ତା,ର ବି ପAବୀ ଚDେଶଖର ଆଜାଦ୍, ସହି ତ କାନପୁର ଠାେର ସାgାତେହଲା। ଏହି
ସାgାତ ଏକ ଗୁରୁତ¤ପ#
 ି ଲା। ସେତ କଣ ମଣୀକାଂଚନର अପବ
ୂ  ମୂହୁ ତଥ
ୂ  ମି ଳନ ଘଟିଲା।
ଦଶହରା ପବ, ମା ଦୁ ଗା, ପଜ
ୂ ା ଚାଲି ଯାଏ। ଲାେହାରେର ‘ରାମଲୀଳା’ ଉବେର
େଲାକମାନ, ଉପେର େବାମାମାଡ େହଲା। ପnାବ େପାଲି ସ୍ ବାହି ନୀର अତାଚାରେର
ଗିରଫ େହେଲ ୧୯ ବଷର ଭଗତ ସି ଂ। ବି ନାେଦାଷେର ବDୀ ଜୀବନ କଟାଇେଲ େବାwଲ

ତ
ିକ

ା

େଜଲର अtକାର ଗୃହ ମଧେର। ମାଜି େwଟ ଷାଠି ଏ ହଜାର ଟ,ା ବtକ େଦଇ
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ବନାଦ¤ାରା gତି େହାଇଥିବା େଲାକମାନ, େସବାେର ଲାଗିପଡେଲ। ଏହି ସମୟେର

ଇ
-ପ

ଜାମି ନେର ଛାଡି େଦବାକୁ ରାୟ େଦେଲ। ତା,ର ପଇସାର अଭାବ ନଥିଲା। अନାୟକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପଶୟ େଦେଲ ନାହY। େଶଷେର ଉz अଦାଲତେର ନି େvାଷେର ଖଲାସ େହେଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୧୯୨୮ ମସି ହାେର “ସାଇମନ କମି ଶନ” ଭାରତ ଆସି ଥିେଲ। ଏହି କମି ଶନେର
ସାତଜଣ ସଭ େକହି ଭାରତୀୟ ନଥିେଲ। ଭାରତୀୟମାେନ ଏହାକୁ ବି େରାଧ କେଲ।
ଲାଲା ଲଜପତ୍ ରାୟ, େନତୃ ତ¤େର େଲାକମାେନ ଆେDାଳନ କେଲ। ବି େgାଭକାରୀ
ମାନ, ଉପେର େପାଲି ସ୍ ସୁପରି େନ୍ଟଟ୍ :ଟ୍ ଓ େଯ.ପି ସାସ ସାେହବ ଲାଠି
ଚଳାଇେଲ। ଏହି ଲାଠି ମାଡେର ଲାଲା ଲଜପତ୍ ରାୟ ୧୯୨୮ ମସି ହା ନେଭaର ୧୭
ତାରି ଖେର ପାଣ ହରାଇଥିେଲ। େଦଶେର େଶାକର ଛାୟା େଖଳି ଗଲା। ଭଗତ୍ ସି ଂ କାDି
ଉଠି େଲ। ପତି େଶାଧ େନବା ପାଇଁ “ ହି Dୁାନ େସାସାଲି w ରି ପବA କାନ୍ ଆମ ” ନାମକ ଏକ
ସqଠନ ଗଢାେହଲା। ଏଥିେର ଚDେଶଖର ଆଜାଦ୍, ସୁଖେଦବ, ଦୁ ଗାେଦବୀ ଓ ଭଗତ
ସି ଂ ଆଦି ବି ପAବୀ େଯାଗେଦେଲ। ୧୯୨୮ ଡି େସaର ୨୭ ତାରି ଖ ଦି ନ ପnାବ ସଚି ବାଳୟ
ସାମyାେର େଯ.ପି ସାସ ଓ ଜେଣ େଗାରା କେନwବଳକୁ ହତା କରାଗଲା। ଏହାର
ମୁଖନାୟକ ଥିେଲ ଭଗତ୍ ସି ଂ। ରାଜଗୁର, ସୁକେଦବ, ଦୁ ଗାେଦବୀ ଓ ଭଗତ୍ ସି ଂ

ମାନ, ବି ରୁେର ଏକ ବି ଲ୍ ବି ଧାନସଭାେର ଆଗତେହଲା। ଏହାକୁ ବି େରାଧ କରି ଭଗତ୍
ସି ଂ ବି ପAବୀ ବtୁ ମାନ,ୁ େନଇ ବି ଧାନସଭାେର ଦୁ ଇଟି େବାମା ପକାଇେଦେଲ। େଗାରା
ସାେହବମାେନ ଜୀବନ ବି କଳେର ପଳାଇଗେଲ। ବି ପAବୀମାନ, “ଇନ୍କିଲାବ ଜି Dାବାଦ୍”
ଧ¤ନିେର ବି ଧାନସଭା ପକ!ିତ େହଲା। ଭଗତ୍ ସି ଂ ଓ अନାନ ବି ପAବୀମାେନ େପାଲି ସ
ହାତେର ଧରାପଡି ଗିରଫ େହେଲ। େଜଲର ଚାରି କା¦ ଭିତେର ଭଗତ ସି ଂ, ଉପେର

ତ
ିକ

ା

େହଲା अତାଚାର ।

ଇ
-ପ

ବDୀ ଜୀବନେର ଭଗତ୍ ସି ଂ ବହୁତ ବହି ପଢୁ ଥିେଲ। ୧୯୩୦ ମସି ହାେର ତି ନି

ଆ

ହ
ାନ

ବି ପAବୀ ବtୁ ସୁଖେଦବ ଓ ଶି ବରାମ ସହି ତ ଭଗତ୍ ସି ଂ,ୁ ଫାଶୀଦ ଆେଦଶ େହଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଛଦGେବଶେର େପାଲି ସ୍ ଆଖିେର ଧଳ
ୂ ି େଦଇ କଲି କତା ପଳାଇଗେଲ। ଖଟିଖିଆ ଶମି କ
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ଫାଶୀଦ କଥା ଶୁଣି େଦଶର େଲାକମାେନ ଆେDାଳନ ଆର£ କରି େଦେଲ। ୧୯୩୧
ମସି ହା ମାଚ ୩ ତାରି ଖ ଦି ନ ଭଗତ୍ ସି ଂ, ବାପାମାଆ ଓ अନମାେନ ଭଗତ୍ ସି ଂ,ୁ
େଦଖାକେଲ। ଭଗତ୍ ସି ଂ ତା, ମା,ୁ କହି େଲ “ଫାଶୀ ପେର େମାର ଶବକୁ େନବା ପାଇଁ
ଆସି ବ ନାହY। ଜେଣ ବି ପAବୀ ବୀରର ମାଆ ହି ସାବେର କାDିବ ନାହY।” ଏହା କହି ହସି
ଉଠି ଥିେଲ। ୧୯୩୧ ମସି ହା ମାz ୨୩ ତାରି ଖ ଦି ନ ଭଗତ୍ ସି ଂ, ସୁଖେଦବ, ରାଜଗୁରୁ,ର
ଥିଲା େଶଷ ଦି ନ। ଭଗତ୍ ସି ଂ କହି େଲ- “ମାଜି େwଟ ସାେହବ। ଆଜି ଆପଣ ନି ଜ ଆଖିେର
େଦଖିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇଛkି ବି ପAବୀ କି ପରି ନି ଜ ଆଦଶ ରgା କରୁଛି । ହସି ହସି
ମୃତୁକୁ ଆଲି qନ କରୁଛି ” ଭଗତ୍ ସି ଂ ସାଥିମାନ, ସହ ଫାଶୀ

ମଂଚ ଉପରକୁ ଉଠି

ପଡି େଲ। ଫାଶୀ ଦଉଡି କୁ ଚୁ aନେଦଇ “ଇନକି ଲାବ୍ ଜି Dାବାଦ ସାମାଜବାଦ ମୁvାବାଦ”।
ଭଗତ୍ ସି ଂ ଓ ଦୁ ଇ ବtୁ ନି ଜ େବକେର ଫାଶୀ ଦଉଡି ଗେଳଇ େଦଇ ଘାତକୁ କହି େଲ
“ଦୟାକରି ତୁ େମ ଏ ଫାଶୀକୁ ଠି କ କରିଦି अ”। େସଠାେର ଥିବା ସମ` େଗାରା ସାେହବ

େଦଶ ମାତୃ କାର ଚରଣ ତେଳ अପତ େହାଇଗେଲ।
ତା,ର ଆଦଶ, େଦଶେପମ ଓ ଆତGବଳି ର ପଟାkର ନାହY। ଭଗତ୍ ସି ଂ ମରି ମଧ
ଆଜି अମର, ଆଜି ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି,ପବନେର ତା,ର ବଳି ଦାନର अପବ
ୂ ଗ
 ାଥା

ତ
ିକ

ା

ଗୁnରି ତ େହାଉଛି ଓ ଭବି ଷତେର େହଉଥିବ ।
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ଏହି ତି ନି ବtୁ ,ର ସାହସ େଦଖି କାDି ପକାଇଥିେଲ। ଭାରତମାତାର ଏହି ତି ନି ବୀର

ଇ
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ପାରାଦ¤ୀପଗଡ, କୁ ଜq, ଜଗି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ମାଆ େବୖ ୋେଦବୀ
ମାଆ େବୖ ୋେଦବୀ ପୀଠ ଜ ପରି କମା କରି ବାର ଏକ अଭୁ ଲା
ସG mତି। େସଦି ନ ଦି ଲAୀରୁ ଆେମ ମାଆ, ଦଶନ ଲାଗି ବାହାରି ଥିଲୁ।
ମନେର अେନକ ଉାହ ଉvୀପନା ଲହଡି ମାରୁଥାଏ। ମାଆ, ପାଖେର
େଯ ପଯk ନପହଂଚି ଛkି
ପହA ାଦ ସାହୁ

େସ ପଯk ମନ अିର। ନି ଜର

ଆସବାବପତ ଦୁ ଇଟି ବି ଫେକଶେର େପକ୍ କରି େନଲୁ । ସାମାନ କି ଛି
ସyାª ସହି ତ କି ଛି ଫଟ ଏବଂ ଦୁ ଇ ତି େନାଟି ପାଣି େବାତଲ ସେq
େକଇେଯାଡା ଗରମ କପଡା ମଧ ସାqେର ଥିଲା।
ଘରୁ କାବ୍ ବୁ କ କରି ଉ^ମ ନଗର େୱw େମେଟାେwସନ

େରଲେୱ େwସନ ପଯk େମେଟାେର ଗଲୁ । ରାଜି ବ େଚୗକ େମେଟା
େwସନ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ େମେଟା େwସନ ଏବଂ େମେଟା ଜ,୍ସନ୍।
େସଠାରୁ ଓହA ାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଯି ବାକୁ ପେଡ। ଆଉ ଏକ େମେଟା େଟନ
ଧରି ନି ୟଦ
ୂ ି ଲ»ୀ େରଲେୱ େwସନ ଯି ବାକୁ ପେଡ। େସଠାେର अଦଳ
ବଦଳ େହବା ଭିତେର ଆେମ ଟିକିଏ ଆଗ ପଛ େହଇଯାଇଥିଲୁ।
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ା

ନି ୟଦ
ୂ ି ଲ»ୀ େରଲେୱ େwସନେର ପହିବା ପେର ବହୁତ ଖୁସି
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ପହିଗଲୁ । ମାମା(ଝି अ), ବାବା(ପୁअ), କୀା ଆଉ ମଁୁ । ନି ୟଦ
ୂ ି ଲ»ୀ
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େହାଇଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ପି ୟ େଦା` ସତବି Dରଜି ଏ େଫମି ଲ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

182

ଆହାନ ଇସଂଖା,, अେପଲ ୨୦୨୨
ଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସେkାଷଜି ଏ େଫମି ଲ, କପି ଲ ଏବଂ କପି ଲର ମମି , ଦି ଦି, ଜି ଜା, ଭଣଜା, ଇତାଦି
ସମେ` ଆମକୁ अେପgା କରି ଥିେଲ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ନି ୟଦ
ୂ ି ଲ»ୀ - କଟା େଟନେର ବସି ଗଲୁ । ଏକ ଏକ େକବି ନ ବୁ କି ଂ
କରାଯାଇଥିଲା େତଣୁ ନି ଜ ନି ଜ େଫମି ଲ୍ ସହି ତ େବଶ ଆରାମେର ବସି ଗଲୁ । ରାତି େର
େଟନ େପନଟି କାରରୁ ମି ଲ ମଗାଇ ଖାଇବାେର ମଜା ଆଉ କି ଛି। େଭଜ-ଆଇଟମ ସାqକୁ
କି ଛି ସୁଇଟ୍ସ, ରାବି ଡ଼ି ଆହୁରି ରାତି େଭାଜନର ଆନD ଦି ଗୁଣିତ କରି େଦଲା।
କି ଛି ସମୟ अkାgରି , କି ଛି ମଜା କଥା ତାପେର ନି ଜ ନି ଜ େବଡ ଧରି େନଲୁ । େଟନ
ଚାଲି ଥାଏ। ମଝି େର ମଝି େର ମଁୁ ଉଠି ପଡି ସମ`,ୁ େଦଖୁଥାଏ। ଲେଗଜ୍ ସବୁ ଠି କ୍ ଭାେବ
अଛି କି ନାହY ତାକୁ ମଧ େଦଖୁଥାଏ।
ଠି କ୍ ସାେଢ ପାଟାେର ଆେମ ଜ େରଲେୱ େwସନେର ପହିଲୁ। େସଠାରୁ
अେଟା ବୁ କ କରି କଟରା ଆସି ଲୁ। କଟରାେର େହାେଟଲ ବାଲା ଡାକୁ ଥାkି ତା,

କରି େନଲୁ । ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ େଫସ େହଲୁ । କି ଛି ଟିଫିନ ଖାଇେନଲୁ ।
ଦି ନ ୧୧ଟା ସୁା ଆେମ ରୁମ ଛାଡି ମାତା ମDିର अଭିମୁେଖ ଯାତା ଆର£
କରି େଦଇଥିଲୁ। େସୟାରି ଂ अେଟାେର ବସି ପାହାଡର ପାଦ େଦଶେର ପହିଲୁ। େସଠାରୁ
ଚାଲି ବା ଆର£ କଲୁ । अ,ାବ,ା ସପଳ ପାହାଡ ରା`ା। କମ୍ େପAନ୍ ରା`ାର ଚାଲି ଥିଲୁ

ତ
ିକ

ା

କି  अଧି କ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ପାହାଡ ଚଢି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା।

ଇ
-ପ

େକହି େକହି ପି ଠୁେର ବସି କି ଯାଉଥିେଲ ତ େକହି ସବାରି େର। କି  अଧି କାଂଶ

ଆ

ହ
ାନ

େଲାକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ଥକି ଗେଲ କି ଛି ସମୟ ବସି ଯାଉଥିଲୁ। ମାମାକୁ ଚାଲି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କw େହଲା। ପା ବଷର େଛାଟ ପି ଲା ପାହାଡ ଯି ଏ େଦଖି ନଥିଲା େସ ପାହାଡ ଚଢି ବା
ତା ପାଇଁ କଠି ନ ଥିଲା। ତଥାପି େସ ହାର ମନି ନଥିଲା।
ଏମି ତିେର ମଜା ମଜା କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ବହୁତ ଆନD ସହି ତ ଆେମ ଯାଇ
େକେତେବେଳ अଧକୁ ଆଁରି ପହି ସାରିଥିଲୁ ଆେମ ବି ଜାଣି ପାରି ନଥିଲୁ। େସତେବଳକୁ
ସtାଧପ
ୂ ଆର£ ସମୟ। ମାଆ अଧକୁ ଆଁରି ମDିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ । ପଜ
ୂ ା अଚନା କଲୁ ।
ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବୁ ଲାବୁ ଲି କଲୁ ସମେ`।
େସଠାେର ଏକ ମେନାରମ ସୁଡ଼q अଛି । ଯାହା ମଧ େଦଇ ୩୦୦ ମି ଟର ଯି ବାକୁ
ପେଡ। େଶଷେର अଧକୁ ଆଁରି ମDିର ଭି ତର ପଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ ହୁଏ। ନବରାତ
ସମୟ ଥିବାରୁ ପବଳ ଭିଡ ଥିଲା େସଠାେର। ଆେମମାେନ ଟିେକଟ ପାଇଲୁ ନାହY। ସୁଡ଼q
ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଆେମ ସୁଡ଼qର େଶଷ ଭାଗ େଦଖିଥିଲୁ େସହି ମDିର ଭିତର
ପଟରୁ।

କାରଣ ସୁଡ଼qର ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସି ବା ସହଜ ନଥିଲା। ଆନୁ ମାନି କ ୭୵୮ ଫୁଟ ଗଭିର
ଏବଂ ଆବଡ ଖାବଡ ମଧ ଥିଲା େସହି ସୁଡ଼qର ପାନ ଦ¤ାର। ମDିର ଭି େବଶ ଭଲ
ଭାେବ ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ େଡେକାେରସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲି ଚୁ ଲାଇଟେର ମDିର ଚମକୁ ଥିଲା।
ରାତି ୯ଟାେର ପାଖ ବଜାରରୁ ଡି ନର କରି େନଲୁ । ପୁଣି କି ଛି ସମୟ େସହି ମDିର

ତ
ିକ

ା

େର େରw େନଲୁ । ପ¬ା ଚଟାଣ ଉପେର କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗଡି ଗଲୁ । ପାଖାପାଖି ଏକ
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ପଜ
ୂ ାପାମାେନ ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଥିେଲ େସ ସୁଡ଼q ଦ¤ାର ପାଖକୁ ନଯି ବା ପାଇଁ।

ଇ
-ପ

ଘ«ା ଆେମ େରw େନଇଥିଲୁ। ସମୟ ରାତି ୧୨ ଘଟିକା। ଆର£ େହଲା ମୁଖ ଯାତା

ଆ

ହ
ାନ

ମାଆ େବୖ ୋେଦବୀ, अଭିମୂେଖ। ଏହି ଯାତା ଥିଲା ସବୁ ଠାରୁ େକୗତୁ ହଳପଦ ଏବଂ
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କwଦାୟକ। ଯଦି ଓ େସଠାରୁ अେଟାରି ªାର ବବା ଥିଲା ଆେମ କି  ପାଦେର ଚାଲି
ଚାଲି ଯି ବାକୁ ପସD କରି ଥିଲୁ।
କି ଛି ବାଟ ଯି ବାପେର ମାମା ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହY। ବାବା ତାକୁ କି ଛି ରା`ା
ନାଉ କରି େନଲା। ମଁୁ କି ଛି ରା`ା କାେtଇ େନଲି । କୀା କାଖ କରି କି ଛି ବାଟ
େନଇଗଲା। ସମ`, ହାତେର ଖିଏ ଖିଏ ବାଡି ଥାଏ। ବାଟ ଚାଲି ବାେର ସହାୟକ
େହଉଥିଲା। େସହି ବାଡି େର ମାମାକୁ ସqିବାଉଁଶ କରି ବାବା ଏବଂ ମଁୁ ତାକୁ େଟକି
େନଇଥିଲୁ।
ରାତି ୩ଟାେର ଆେମ ମDିର ତେଳ ପହିଯାଇଥିଲୁ। ରା`ା କଡେର ଟିକିଏ ବି ଶାମ
େନଲୁ । େସହି ଠାେର େକୗଣସି ଏକ େଦାକାନେର ଆମର େବଗପତ ସବୁ ରଖିେଦଲୁ ।
୪ଟା ୩୦େର େଫସ େହଇ ଗାେଧାଇପାେଧାଇ ମାଆ, ଦଶନ ନି ମେk ଉପରକୁ
ଚଢି ଲୁ। ବହୁତ ଭି ଡ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢି ବା କw େହଉଥାଏ। ଘ«ାଏ କାଳ ଲାଇନେର

ଦୃ ଶ୍ଯ। ମନ ଲାଖି ଯାଇଥାଏ େସହି ଠାେର।
ଦୁ ଇପେଟ ବି ଶାଳ ପାହାଡ।

ମଝି େର ମାତାରାଣଣ, ମDିର। ଶୀତୁ ଆ ସକାଳର

ଭିଜା ଭିଜା କअଁଳ ଘାସ ଉପରୁ ବା~ିଭୂ ତ କାକର ବି Dୁ Ýଟିକ ସଦୃ ଶ ଚକମକ କରୁଥାଏ।
ସ!ୂ# ପାହାଡ ସ ରqର ଆେଲାକ ମାଳାର ରqାୟୀତ। କୃ ତି ମ େହେଲବି େସହି

ତ
ିକ

ା

ଆେଲାକ ରଶିG ବା~ିୟ କାକର ବି Dୁ ଉପେର ପଡି ଇDଧନୁ ସୃwି େହଉଥାଏ।

ଇ
-ପ

ବହୁତ କଡା ସି କୁରି ଟ। ଯାଂଚ ପରତାଳ ଚାଲି ଥାଏ। ଜେଣ ଜେଣ କରି ମାତା

ଆ

ହ
ାନ

ରାଣୀ, ଦଶନ କରି ଚାଲି ଥାkି । ଦୁ ଭାଗ େହଉ କି େସୗଭାଗ େହଉ ମାଆର ଦଶନ ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମି ଳୁଥିଲା କି  ଆେମ େଯମି ତି ଚାହଁୁ ଥିେଲ େସମି ତି ନୁ େହଁ । େଗାଟିଏ େସେକରୁ କମ
ସମୟ ଏବଂ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାତା ରାଣୀକୁ ମୁ େଟକି अତି କମ କରିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା। ଏ ମନ
ଚାହଁୁ ଥାଏ ଆଉ ଟିକିଏ ମାଆକୁ େଦଖିଯିବାକୁ । କି  अବଧି ସମୟ ସୀମା ଭିତେର ସବୁ କି ଛି
କରି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା।
ଧି େର ଧି େର ମDିରରୁ ବାହାର ଆଡକୁ अଗସର। ଶÛା, କତୁ ରି , ଓଢଣୀ, ନଡି ଆ,
ଧପ
ୂ ମାଆକୁ अପଣ କରି ମାଆ, ଚରଣାରବି େD ମଥା େଟକି ବାହାରର ରା`ା
अବେଲାକନ କରିଥିଲୁ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ନୂ ଆଦି ଲAୀ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : ମଇ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୭ ମଇ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କwସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କw େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କw अନୁ ଭବ କରୁଛkି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସ£ବ
ଯଦି ଗ} ବା କାହାଣୀ କି aା ପବt ପଠାଉଛkି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ¢
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁrାgର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ£ବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବtୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
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େଲଖି େଦଉଛkି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବª୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବtୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ©୍ ଲାଇନ୍େର
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ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ନି ମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବtୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି kାେର ପକାଇ େଦଉଛkି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବª ଭ^ େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃwି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛkି େସମାନ, अବଗତି ନି ମେk
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବª୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବªରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା
କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍
-ାରା ହY େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବtୁ ,ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାk / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ -ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଯାହା
ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ, େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
କି aା Microsoft Word File େର ହY ପଠା
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ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବ`ୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ
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